
4597/2018/ÚKSP/SILJ-38 Bratislava, 2. 10. 2018

R O Z H O D N U T I E

       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad určený listom
Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2018/25571-FIC zo dňa 1.02.2018 podľa §
l19 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto:
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete:
„D_S2S3_BA_Zimák_Rezidencie “ na ul. Pri Starej prachárni na pozemkoch par. č. 11276/2,
11276/36, 11276/4 v katastrálnom území Nové Mesto a pozemkoch parc. č. 21949/3,
21949/121 v katastrálnom území Nivy v Bratislave, navrhovateľovi  Orange Slovensko, a.s.,
so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava IČO: 35 697 270 (ďalej len „navrhovateľ“) .

I.
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie a podľa projektovej dokumentácie pre
umiestnenie stavby spracovanej Ing. Stanislavom Kormanom, autorizovaným stavebným
inžinierom č. aut. osvedčenia 2487*A2 z januára 2018, pri rešpektovaní podmienok tohto
rozhodnutia.

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

A. Podmienky umiestnenia:

Zámer rieši vybudovanie líniovej stavby k rozvoju a k prístupu vysokorýchlostnému
internetovému pripojeniu s prenosovou rýchlosťou 30 Mbit/s, ktorá je súčasťou verejnej
elektronickej komunikačnej siete (VEKS) a to optického prepojenia medzi jestvujúcimi
optickými káblami a pripojenie objektu spôsobom FTTH do siete Orange Slovensko. Trasa
obsahuje 2xHDPE trubku 40133mm s predinštalovanými 7MT 10/8mm.
Nová trasa je navrhnutá od servisného bodu OO2SPM-012, kde sa umiestni nová optická
spojka v teréne - v zeleni na ulici Trnavská cesta, ďalej je vedená popod miestnu
komunikáciu, v asfaltovom chodníku, v zeleni na ulici Pri starej prachárni až k budove na
pozemku parc. č. 11276/4 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave. V križovaní popod miestnu
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komunikáciu a asfaltovým chodníkom bude trasa zhotovená riadeným pretláčaním. Trasa
kábla je navrhnutá s minimálnym záberom pozemkov a križovaní s jestvujúcimi
inžinierskymi sieťami. Dĺžka trasy je navrhnutá cca 200 m.

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

· pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického
vybavenia územia,

· rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia,
· križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť

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

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

· odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti
poškodeniu,

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

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

·  včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii
výkopových prác,

·  umiestnením stavby dotknuté verejné komunikácie pre peších riešiť ako
bezbariérové,

· počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou
dotknutých nehnuteľností,

·  v prípade priameho zásahu stavby do priľahlých pozemných komunikácií žiadame
predložiť pred začatím prác projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt
dočasného dopravného značenia) na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej
komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č.
20479/3486/2016/ZP/NAGV zo dňa 30.06.2016:
Z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:

Upozorňujeme, že nie všetky chodníky a spevnené plochy vedúce od rniestnych
komunikácií, hlavne tie k jednotlivým objektom sú súčasťou miestnych komunikácií
— toto stanovisko sa vzťahuje len na miestne komunikácie v správe mestskej časti
Bratislava — Nové Mesto a na iné účelové komunikácie vo vlastníctve alebo správe
Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto.
Pri zásahoch do komunikácií v správe mestskej časti Bratislava — Nové Mesto
budeme požadovať;
- Povrchovú úpravu komunikácie na šírku jedného jazdného pásu vozovky, v prípade
zásahu do chodníka úpravu na celú šírku chodníka.
- Pred začiatkom realizácie búracích prác budeme požadovať prerezanie jestvujúcich
konštrukčných vrstiev, alebo chodníka z dôvodu, aby pri následnom búraní
nedochádzalo k narúšaniu ostávajúcich jestvujúcich konštrukčných vrstiev vozovky
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alebo chodníka — k ich nadvihovaniu. vylamovaniu, oddeľovaniu jednotlivých
živičných vrstiev.
- Pokiaľ počas realizácie prac stavebnou činnosťou mechanizmov dôjde k poškodeniu
jestvujúcich konštrukčných vrstiev, správcom komunikácie bude určený zvýšený
rozsah požadovaných prác pri spätných úpravách. ktoré musí zabezpečiť investor na
vlastné náklady.
- Pri všetkých zrealizovaných prácach budeme požadovať záručnú dobu na vykonané
práce – 60 mesiacov, pričom záručná doba bude plynúť od dátumu písomného
prevzatia zrealizovaných prác správcom komunikácie od investora.
Spätné úpravy povrchov:
Zásyp po obsype HDPE realizovať ŠD fr. 0-22, zhutnený po vrstvách max. 300 mm,
zhutnenie preukázať skúškou za prítomnosti správcu komunikácie. Žiadame použitie
prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme natavovanej pásky. Pred jej použitím
požadujeme všetky pracovné spoje priečne a pozdĺžne zarezať a až následne
zrealizovať natavovaciu pásku tak, aby všetky spoje boli uzatvorené. Na zhutnený
podklad zo ŠD budeme požadovať pokládku podkladného betónu C 20/25 o hrúbke
200 mm. Všetky dilatačné špáry realizovať rezaním kotúčom v monolitickom betóne,
v žiadnom prípade nerealizovať dilatačné špáry vkladaním drevených dosiek alebo
iných materiálov. Tá istá podmienka pre špáry bude platiť i pri úprave podkladných
betónov na chodníkoch, ktoré požadujeme realizovať betónorn C 12/15 o hrúbke 120
mm. Pred pokládkou živičných vrstiev požadujeme zrealizovať penetračný náter s
obsahom asfaltu 0,5 kg/m2. Na chodníkoch požadujeme zrealizovať obrusnú vrstvu
asfaltovým betónorn ACo 8 o hrúbke 40 mm, nie liatym asfaltom a na vozovke ACo
11 o hrúbke 2 x 50 mm nie liatym asfaltom. Všetky novo realizované povrchové
úpravy jednotlivých komunikácií nad 50 m dĺžky požadujeme realizovať finišérom.
Prekrytie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky žiadame realizovať tzv.
lavičkovaním na šírku min. 200 mm – 250 mm pre každú konštrukčnú vrstvu, pričom
asfaltový povrch bude pri chodníku na celú šírku chodníka a pri komunikácii na šírku
jedného pruhu.
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou
komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby
alebo pred realizáciou jednotlivých časti vyžiadať všetky povolenia, ktoré predpokladá
zákon č. 135/196 1 Zb. v platnom znení. Investor správcovi miestnych komunikácií
III. a IV. triedy predloží projekt skutočného vyhotovenia v digitálnej trme na CD
nosiči vo forme dgw (AutoCad) a ostávajúce dokumenty Microsoft Office Word,
Excel (technická správa, výkazy výmer s jednotlivými počtami a špecifikáciami).

Z hľadiska technickej infraštruktúry :
· zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať

požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí,
Z hľadiska ochrany životného prostredia:

· nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
            o odpadoch,

· v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu
na úseku odpadového hospodárstva,

· výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je
možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený
ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú
umiestnené v zeleni,
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· nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby, vrátane
výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave,

· zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby,
·  zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska. príjazdových
komunikácií a chodníkov pri stavbe. vykonaných do 24 hodín od nahlásenia
stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia
limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne,

· v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého organu
na úseku ochrany prírody a krajiny Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie,

· v rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby boli umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu
vzrastlej zelene, teda, aby v romci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny
vrátane vzniknutého ochranného pásma,

· pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením,

· investor v prípade. že bude žiadať o zvláštne užívanie verejných plôch. musí k žiadosti
predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude
priamo na jednotlivých pozemkoch v zeleni. resp. v komunikácii či spevnených
plochách spolu s informáciou o dĺžke pri jednotlivých pozemkoch,

· v prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie,

· v prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi
riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa
bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú
vysychať, resp. vyschnú úplne a to do doby troch rokov po ukončení prác,

· z  hľadiska  ochrany  pred  hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny
akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z .

Z hľadisku majetko-právnych a iných vzťahov :
· zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľnosti a dodržať

nimi stanovené podmienky,
· zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s výstavbou bytových domov a s

ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí v danom území.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS OUIC 37246/18-19351
zo dňa 26.02.2018:

z hľadiska 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.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS OD 43703/2018/315539
zo dňa 4.06.2018 :

· V prípade zásahu do vozovky a chodníka miestnej komunikácie Trnavská cesta
(rozkopávka, podvrt) požiadajte príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie
miestnej komunikácie s platným POD.

· Na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka
mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra  bežného roka
v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
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· Navrhované optické prepojenie žiadame zrealizovať bez zásahu do konštrukcie
vozovky a chodníka Trnavskej cesty v správe OSK. - riadeným pretlláčaním (v zmysle
predloženej PD) a bez umiestnenia šachiet a meracích zariadení v chodníku a vozovke
tejto cesty.

· Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických
postupov, v prípade nutnosti zásahu do konštrukcie chodníka existujúce živičné
a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarezať pílou, na zásyp použiť vhodný
materiál v zmysle STN – štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečiť predpísané
zhutnenie  - po vrstvách použitého zásypového materiálu  - max. 30 cm, dodržať
konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev  min. po 20 cm v chodníku
(každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej
konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, použiť modifikované asfalty, predložiť atesty
použitých materiálov a predpísaných skúšok.

· Po rozkopávkach žiadame:
a) Na chodníku urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm ( na podkladný betón tr.
C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad a ošetrený penetračným náterom
s obsahom asfaltu 0.5 kg/ m2) na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku,
pôvodnú PÚ zarezať kolmo na os chodníka, dodržať niveletu chodníka a obrubníkov,
uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať (poškodené obrubníky
vymeniť za nové).
b) Dotknuté plochy cestnej zelene upraviť do pôvodného stavu – dodržať niveletu
zelene a jej odvodňovaciu funkčnosť, (po rozkopávke zásyp zhutniť tak, aby nedošlo
k deformácii nivelety zelene) rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce
dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona u predpisov o ochrane
krajiny a prírody, terén po úprave vyčistiť a zahumusovať, zatrávniť, trávnik po
zapestovaní pred odovzdaním odburiniť, vyčistiť a 1 X pokosiť.
c ) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OSK -  správcovi komunikácií
a cestnej zelene.

· Žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce zariadenia verejného
osvetlenia (VO) v správe OSK. Pred začatím stavby žiadame  podzemné káblové
vedenia VO zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou. Zákres trás verejného
osvetlenia robí vždy v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG - OSK.
Záporožská 5 Bratislava Ing. Beko.

· V prípade obnaženia, alebo poškodenia káblového vedenia žiadame obnoviť káblové
lôžka a káble VO uložiť do ohybnej a korugovanej chráničky FXKVR 63 bez použitia
spojok (natiahnuť celé káblové polia).

· Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
· Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK –

správcu VO k prevzatiu staveniska , ku kontrole a k prevzatiu prác.
· Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS.

Prípadnú poruchu na VO žiadanie ohlásiť na tel. č. 02 638 10 151, poruchu na CDS
treba nahlásiť na tel. č. 02 59 356 771.

· Ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí
stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii, chodníkoch, zeleni, VO
a dopravnom značení v správe Hl. m. SR – OSK, ktoré holi spôsobené stavebnou
činnosťou.

· K preberaciemu konaniu (kolaudácii ) stavby žiadame prizvať OSK – správcu
komunikácií, VO, DZ a cestnej zelene.
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· Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe
OSK).

· V zmvsle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a  výstavbu zabezpečiť
bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

· Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dňa vypracovania.
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody,
stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2018/026317/PAL zo dňa 30.01.2018:

1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení 12 zákona OPK.
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podIa zákona OPK v území
  zakázanú.
3. V prípade, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad
40 cm meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo krovín s výmerou nad 10 m2, stavba
si vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu
ochrany prírody podľa 47 ods. 3 zákona OPK na výrub drevín od príslušnej mestskej
časti. V prípade verejnej zelene sa súhlas vyžaduje na všetky dreviny bez ohľadu na
veľkostné parametre.
4. Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú dreviny, ktoré zostávajú zachované, je
pri 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 (hod 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. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa
môžu prerušiť  jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. Vedenie trasy
v stiesnených pomeroch a v koreňovom priestore stromov odporúčame uskutočniť
pretláčaním.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody,
a vybraných zložiek životného prostredia, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2018/026424/PAE/II
zo dňa 19.03.2018:

Z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe
za podmienok:
1. Držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
-  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
- ohlasovať údaje z evidencie tunajšiemu úradu.
2. Pôvodcovi odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v
mieste stavby) iba na nevyhnutný čas, následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi. Podľa ustanovenia §77 ods.2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov,
vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, konávaných v sídle alebo mieste
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba  -
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podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu
zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa 99 ods. l písm. b bodu č.5 zákona o odpadoch. K žiadosti o
vydanie záväzného stanoviska je potrebné doložiť doklady. preukazujúce spôsob
nakladania s odpadmi zo stavby, vážne lístky, príjmové doklady, faktúry. V dokladoch
musí byt‘ taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude
považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt‘ predložený originál uvedených
dokladov.

Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 15165/15319/2000/2018 zo dňa 19.07.2018:
· Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať

bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe Trnavská cesta a taktiež v autobusovej
MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov a v žiadnom
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba
nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati.

· Začiatok výkopových a stavebných prác musí byt‘ nahlásený správcovi PTZ (( 5950
1491).

· Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť
zariadenia PTZ.

· Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34
3112, najmä články 112,117 a 120.

SPP - Distribúcia, vyjadrenie č. TD/NS/0038/2018/An zo dňa 29.01.2018:
· pred realizáciou zemných prác a/alebo  pred začatím vykonávania iných činností, je

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
dístríbúcia, a.s., Sekcia údržby, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

· v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

· stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok
uvedených v tomto vyjadreni,

· stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,

· v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

o rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

· pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP
906 01,

· zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,

· zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
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· zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
OSOBITNÉ PODMIENKY:

· Rešpektovať  všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislativy.
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-320-001/2018 zo
dňa 02.02.2018:

· v prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami,
alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať
projekt organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení,

· postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do
pôvodného stavu i s povrchovou úpravou,

· v prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov apo celej dĺžke
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie),

· žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú
sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky.

BVS, a.s., vyjadrenie č. 3211/2018/Mz zo dňa 8.02.2018:
· Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa
pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV) (pre
Nové Mesto p. Miš, kontakt: 0903 717 985, pre Nivy p. Godál, kontakt: 0903 420
728) a Divizia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV‘) (pre Nové Mesto p.
Kiss, kontakt: 0902 969 107, pre Nivy p. Mikulinec, kontakt: 0902 969 106).

· Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolizii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich
pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

· V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať
zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť
ich technický stav. vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy a podobne.

· Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na
navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 44212002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v zneni neskoršich predpisov.
Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednat‘ cez podateíňu BVS
na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke
www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

· K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je
potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom
verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné
odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.

· Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sjeti s verejnými vodohospodárskymi
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
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· Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme ykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v
plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy,
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a
DOOV.

· Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

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

Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 5.02.2018
· Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská

distribučná, as. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43
Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

· Zakresľovanie sieti pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie je možné vykonať
na tíme správy sietí VVN Čulenova Č. 3.

· Pred zahájením prác žiadame podzemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská
distribučná, a.s. vytýčiť.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/4411-
2/13626/BAX  zo dňa 1.03.2018

· V prípade nepredvídateľného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  bezodkladne oznámi nález
Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“) a nález ponechá
bez zmeny až do obhliadky  KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou.

Slovak Telekom, a.s. – stanovisko č. 6611803731 zo dňa 8.02.2018:
· Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.)

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu

· Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

· Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý  podal  uvedenú  žiadosť je  v  kolízii  so  SEK  Slovak  Telekom,a.s.  a/alebo  DIGI
Slovakia,  s.r.o.  alebo  zasahuje  do  ochranného  pásma  týchto  sieti  (najneskôr  pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Daniel Talacko,
daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605

· V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant
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· Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK, bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

· upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST a DIGI Slovakia, a.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

· V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.

· Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

· V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

· Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.  a  DIGI  Slovakia,  s.r.o.  na  povrchu  terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. týmto upozorňuje
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení

· Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení Slovak Telekom, a.s. a DIGI
Slovakia, s.r.o. vykoná Slovak Telekom a.s.  na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

· stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so
SEK  Slovak  Telekom,a.s.  alalebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  alebo  zasahuje  do
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak
Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

· Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

· Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

· Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
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terénu,
· Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené

·  Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu

terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hlbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
· Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
· Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129
· Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.

SITEL, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 09.02.2018:
· Pred zahájením stavby zabezpečiť u spoločnosti SITEL vytýčenie PTZ v teréne.
· V ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od trasy PTZ.
· V prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu, przvať zástupcu SITEL

a dohodnúť ďalší postup prác.
· Pred zásypom výkopu przvať zástupcu spoločnosti SITEL na obhliadku.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:

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

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

IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.
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Odôvodnenie

Dňa 22.03.2018 s posledným doplnením zo dňa 13.06.2018 podal navrhovateľ,
v zastúpení spoločnosťou SUPTel, s.r.o. so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, ktorú
zastupuje spoločnosť SAVEcompany, s.r.o., so sídlom Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „D_S2S3_BA_Zimák_Rezidencie “ na ul. Pri
Starej prachárni na pozemkoch par. č. 11276/2, 11276/36, 11276/4 v katastrálnom území
Nové Mesto a pozemkoch parc. č. 21949/3, 21949/121 v katastrálnom území Nivy
v Bratislave.

Stavebný úrad predložený návrh preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad
pre umiestnenie stavby, preto vyzval navrhovateľa k doplneniu podania a konanie
rozhodnutím č. 4597/2018/UKSP/SILJ-78  zo dňa 28.03.2018 prerušil. Nedostatky podania
boli odstránené dňa 13.06. 2018.

Nakoľko sa umiestnenie líniovej stavby týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v
súlade s ustanovením §36 ods. 1) a §36 ods. 4) stavebného zákona oznámil listom č.
4597/2018/UKSP/SILJ-ozn zo dňa 20.06.2018 začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného
zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 10.08.2018. Stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5) stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska

a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia.
Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení,

zabezpečil súhlasné stanoviská týchto dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení
technického vybavenia územia: Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie
civilnej ochrany a krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2018/026510 zo
dňa 6.02.2018, Bratislavský samosprávny kraj, súhlasné stanovisko č. 03862/2018/CDD-6 zo
dňa 9.02.2018, Bratislavská teplárenská a. s., vyjadrenie č. 405/Ba/2018/3410-2 zo dňa
1.02.2018, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-
2018/000178-002 zo dňa 31.01.2018.

Podmienky z týchto vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení
stavby. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia,
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
chrániacich verejné záujmy. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného
mesta SR Bratislavy,  rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

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.
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P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava (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 100 eur zaplatený prevodom na účet tunajšieho úradu.

Príloha:
Situácia umiestnenia na podklade katastrálnej mapy M 1:500

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. SUPTel, s.r.o. so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava
3. SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka
4. NAKA, s.r.o., Pri Starej prachárni 14, 821 03 Bratislava
5. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, P.O.BOX 192, 814 99  Bratislava 1
7. Spoluvlastníci bytového domu a pozemku parc.č. 11276/23 v k.ú. Nové Mesto, zapísaní

na LV č. 3085 susediaceho so stavebným pozemkom a dotknutého výstavbou
8. Spoluvlastníci  bytového domu a pozemku parc.č. 11276/9 v k.ú. Nové Mesto, zapísaní

na LV č. 3381 susediaceho so stavebným pozemkom a dotknutého výstavbou
9. Spoluvlastníci  bytového domu a pozemku parc.č. 11276/22 v k.ú. Nové Mesto, zapísaní

na LV č. 5144 susediaceho so stavebným pozemkom a dotknutého výstavbou

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom:
1. Hl. m. SR Bratislava , Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,oddelenie správy komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99

Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1.932 91 Bratislava 3,
4. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
5. Hasičský a záchranný útvar Hl.m SR Bratislavy, Radlinského 6,  811 07 Bratislava,
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6. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28

Bratislava,
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
11. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava,
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava,
13. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
14. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47

Bratislava
15. SIEMENS, s. r. O., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava
16. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava
17. Michlovský, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01  Piešťany
18. Energotel, a.s.,  Miletičova 7, 821 08  Bratislava
19. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava
20. BENESTRA, s.r.o.., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava
21. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01  Bratislava
22. SWAN , a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava
23. Prvá Ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
24. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava
25. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01  Bratislava
26. SUPTel, s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06  Bratislava
27. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava
28. Heizer Optik, s.r.o., Prevádzka Bratislava, Hraničná 18, 821 05  Bratislava
29. SATRO, Operátor káblovej televízie a dátových služieb, Polianky 9, 844 37  Bratislava
30. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, majetkový odbor, P.O.BOX 106, Sabinovská

16, 820 05  Bratislava 25
31. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava
32. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
33. DIGI Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01  Bratislava
34. Dial Telecom, a.s., org. zložka Zámocká 30, 811 01  Bratislava
35. Západoslovenská energetika, a.s Bratislava, (Slaboprúdové oznamovacie káble), Čulenova

č.6, 816 47  Bratislava
36. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava
37. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska č. 1,

814 52  Bratislava

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
1. Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, adresa na doručenie

SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka
2. SUPTel, s.r.o. so sídlom Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, adresa na doručenie

SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka
3. NAKA, s.r.o., Pri Starej prachárni 14, 821 03 Bratislava
4. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, P.O.BOX 192, 814 99  Bratislava 1

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )


