
310/2018/ÚKSP/STEA-99                    Bratislava 20.12.2018

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 stavebného konania vedeného podľa § 61 stavebného zákona rozhodla
takto:
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“, na Bojnickej ul. č.
10 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 v
katastrálnom území Nové Mesto, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č.
86/2018a9558/2017/ÚKSP/POBA-32 zo dňa 10.07.2018 právoplatné dňa 29.08.2018, pre
stavebníka Peter Martinka- MP Servis, so sídlom Bojnická 10, 831 04 Bratislava  (ďalej len
„Stavebník“).

Projektová dokumentácia rieši novostavbu samostatne stojaceho objektu pre
administratívu, sklad, vzorkovňu a distribúciu v priemyselnom areáli Protetiky medzi
skladmi. Riešený objekt bude v časti jednopodlažný a v časti dvojpodlažný s plochou
strechou. Dispozične bude objekt rozdelený na dve dispozičné celky- na administratívnu časť
so showroomom a skladovú časť. Súčasťou administratívnej časti bude aj kompletné zázemie
zamestnancov a technické zázemie objektu. Skladová časť je prístupná z areály Protetiky.
Administratívna časť bude prístupná hlavným vchodom orientovaným smerom na Novú
Rožňavskú ulicu, z ktorej bude riešený aj vjazd osobných vozidiel na pozemok a parkovacie
spevnené plochy. Forma objektu bude jednoduchá, pravouhlá. Výškovo sa objekt
prispôsobuje potrebám skladu. Showroom je optický  prepojený s exteriérom  cez sklenenú
fasádu orientovanú smerom na Rožňavskú ulicu. Parkovanie bude zabezpečené 19
parkovacími miestami pre osobné automobily a 4 parkovacími miestami pre malé a stredné
nákladne automobily skupiny N1, z toho 1 miesto bude vyhradené pre zdravotne a telesne
postihnuté osoby a 2 miesta pre státie pri elektronabíjacej stanici na pozemku v areáli
spoločnosti Protetika. Objekt bude napojený na pitnú vodu z areálového rozvodu vody,
pripojený bude na verejnú kanalizáciu navrhovanou kanalizačnou prípojkou. Dažďové vody
budú odvedené do vsakovacieho systému umiestneného na pozemku v areáli navrhovanej
stavby, spevnené plochy budú odkanalizované cez odlučovať ropných látok. Zdrojom tepla
a chladu bude tepelné čerpadlo zem/voda a dva kondenzačné stacionárne plynové kotle.

Reklamný pylón sa nachádza medzi objektom SO 101 a Rožňavskou ulicou. Výška
pylónu bude 6 m a bude kotvený do základovej betónovej pätky.
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Objektová skladba:

SO 101 Administratívno-skladový objekt
SO 201 Reklamný pylón
SO 301 Areálový vodovod
SO 302 Areálová splašková kanalizácia
SO 304 Prípojka NN
SO 305 Areálové rozvody NN
SO 306 Areálové osvetlenie
SO 307 STL pripojovací, plynovod (STL prípojka plynu)
SO 308 Areálový rozvod plynu

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bode uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v máji 2017
Ing. Mgr. art. Martin Jankovič, autorizovaný architekt SKA * 1967AA * a kolektív
zodpovedných projektantov, ktorá je overená stavebným úradom a je neoddeliteľnou
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že
stavebníci nie sú schopní stavbu dokončiť, majú o predĺženie termínu doby výstavby
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

4. Stavebníci sú povinní podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému
úradu začatie stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebníci oznámia stavebnému úradu do 15
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebníci predložia
doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

6. Stavebníci sú povinní mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a
viesť o stavebných prácach denník.

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného
zákona.

8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.

9. Stavebníci sú zodpovední za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich
podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne
stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe
bude rešpektovaná.

10. Stavebníci sú povinní stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi:
· označenie stavby
· označenie stavebníka
· kto a kedy stavbu povolil
· termín ukončenia stavby
· meno zodpovedného vedúceho stavby.

11. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
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· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
· zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy
· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.

12. Stavebníci sú povinní:
· uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému majú vlastnícky alebo

iný právny vzťah
· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
· počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku,
exhalátov, otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od
7,00 hod. do 18,00 hod.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

MČ Bratislava- Nové Mesto, odd. ŽPa ÚP, stanovisko k IZ č.
28265/8305/2017/ZP/NAGV zo dňa 21.08.2017:
- z dopravného a stavebno-technického riešenia:

· dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,

· navrhovaná stavba sa pripája na účelovú komunikáciu (podľa zákona č. 135/1961
Zb. v platnom znení). Povolenie na pripojenie na účelové komunikácie sa v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. v plamom znení nevydáva. Odporúča sa dohoda s
majiteľom  tejto  komunikácie.  Mestská  časť Bratislava  -  Nové  Mesto  nie  je  jej
majiteľom,

· investor je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd zo
svojho pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu,

· komunikácie na pozemku stavby zostanú účelovými v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. v platnom znení.

- z hľadiska technickej infraštruktúry:
· zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v mieste 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V prípade, že stavebný odpad je potrebné dočasne umiestňovať na
stavenisku, je nutné zabezpečiť, aby bol umiestňovaný výhradne v prekrytom
kontajneri a mimo zelene. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s
odpadmi, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

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

· zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby,
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zabezpečiť pravidelné čistenie a kropenie 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
orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava - odbor
starostlivosti o životné prostredie.

· v prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene vrátane výrubu platí:
- Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej

vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN
837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

- Pri stavebných prácach aj pri umiestňovaní akýchkoľvek zariadení staveniska
rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť
ich maximálnu ochranu pred  mechanickým poškodením.

- v prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s
maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu
koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5
m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako
3 cm(korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné
zahladiť a ošetriť).

- v prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho
časti vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku,
ktorý je vo vlastníctve resp. v správe mestskej časti je nutné požiadať o
povolenie zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a ostatných plôch mimo
komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného
plánovania. Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa
zvláštne užívanie bude týkať.

- pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto
drevín je možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany
prírody a krajiny MČ BNM a po vyznačení drevín vybraným predpísaným
spôsobom.

- 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 ukončené prác
dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do troch
rokov po ukončení prác.

- v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na výrub dreviny
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MU BNM, v ktorom orgán ochrany
prírody uloží žiadateľovi povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú
výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Ak
nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí
byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.

· v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je
nutné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením
zdroja znečisťovania ovzdušia.

· výduch znečisťujúcich látok umiestniť do takej výšky, aby bol zabezpečený
dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok.
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· v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je nutné v rámci konania na
stavebnom úrade predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štátnej
vodnej správy - Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie.

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

- z hľadiska majetkovo- právnych a iných vzťahov :
· dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých

nehnuteľností.

Okresný úrad Bratislava, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva, stanovisko č. OÚ-BA-
OSZP3-2017/65784/DAD z dňa 12.07.2017:
1. Držiteľ odpadov je povinný:

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

· zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
a to jeho
-  prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto

nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné

zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na recykláciu inému,

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

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

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

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

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

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

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

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

Okresný úrad Bratislava, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2017/067124/HRB zo dňa
02.08.2017:
- na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení §12 zákona,
- výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú,
- podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP,

1994) v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne prvky RUSES.
- nakoľko realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm

(meraný vo výške 130 cm nad zemou), príp. krovín s výmerou nad 10m2,  stavba  si
vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany
prírody podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín od príslušnej mestskej časti.

- v prípade, že sa v záujmovom území nachádzajú dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri
stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo
k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona
OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody,
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa
výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo
výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa
viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene
hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia
a ošetria.

- podľa §103 ods. 6 zákona orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu
byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom,
ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní
súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo
vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Okresný úrad Bratislava, OSŽP oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2017/069130/KEN/III-vyj. zo
dňa 07.07.2017:
- navrhované stavebné objekty: „SO 303 Areálová dažďová kanalizácia, vsakovací systém

„VS1“, „VS2“, odlučovač ropných látok (ORL)“ majú charakter vodnej stavby
v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona a na ich povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu
štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona.

- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a kontaminovaných vôd po prečistení cez ORL do
podzemných, resp. povrchových vôd podlieha podľa § 21 ods. 1 vodného zákona
povoleniu, o ktoré je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy pri žiadosti o
vodoprávne povolenie.

- k žiadosti o vodoprávne povolenie predložiť okrem iných zákonom stanovených
náležitostí stanovisko SVP, š. p., OZ Bratislava.

- možnosti vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné
hydrogeologický posúdiť. Vsakovacie zariadenia je možné dimenzovať na základe
vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v predmetnom území.

- jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
- v mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.
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Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania
ovzdušia č. MAG OZP 51100/2017/361505/Be zo dňa 06.089.2017:
Podmienky súhlasu :
- v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvádzanie znečisťujúcich

látok dvomi komínmi s ústím vo výške 9,178 m nad úrovňou ± 0,00 m (t. j. 132,34 m n.
m.) s prevýšením 1,000 m nad miestom vyústenia na streche.

- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v
ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať.

- zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických
vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od
hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods.2 a § 6 ods.1,2 vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z. z.

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 2059/1/2017 zo dňa 18.07.2017

Pripomienky a upozornenia:
- SO 301, 302 a 303 - v technickej správe uvedená vyhl. č. 374/1990 Zb. je zrušená

a nahradená vyhl. č. 147/2013 Z.z. a oborové normy (ON) boli zrušené. /ST/
- V POV sú uvedené neplatné právne predpisy - zákon č. 367/2001 Z.z., vyhl. č.

718/2002 Z.z., NV SR č. 444/2001 Z.z. /ST/
- Pre sklady vypracovať - podľa spôsobu a druhu skladovaného materiálu, miestny

predpis v zmysle čl. 3.2 STN 26 9030. /ST/
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácii bleskozvod riešiť v podrobnostiach podľa

súboru noriem STN EN 62305. /EZ/
- Pri určovaní prostredia pre vonkajšie priestory je potrebné použiť vyhl. č. 234/2014

Z.z. (novela vyhl. č. 508/2009 Z.z.) čl. I ods. 2 bod 4 a 5: V prílohe č. 8 časti B v
riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z iného zdroja ako dažďa“. V prílohe
č. 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok „Dážď. /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri
užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a
technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - potrubné rozvody
plynu je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009
Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení –
potrubné rozvody plynu vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009
Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) ad) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

- pracovné prostriedky - tepelné čerpadlá, strojnotechnologické zariadenia
vzduchotechniky (rekuperačná jednotka Qp/o = 3660 m3/h a zvislo posuvné brány je
možné uviesť do prevádzky podľa §13 ods. 3a4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak
zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po
vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby
sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.



8

- pred uvedením - expanznej nádoby, vyhradených technických zariadení tlakových
v systéme chladenia (výparník, výmenní, zásobník chladivá, expanzná nádoba) a
zvislo posuvných brán do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je
potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie
odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z.

- technické zariadenie - expanzná nádoba, výmenníková stanica, výparník, zásobník
chladivá, výmenník a poistné zariadenie sú určenými výrobkami podľa nariadenia
vlády SR č. 1/2016 Z. z., plynový kotol BUDERUS Logamax GB 312, P=90 kW, 1
ks, plynový kotol BUDERUS Logamax GB 312, P=160 kW, 1 ks sú určenými
výrobkami podľa NV SR č. 393/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, tepelné
čerpadlá, strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky (rekuperačná jednotka
Qp/o = 3660 m3/h a zvislo posuvné brány sú určenými výrobkami podľa NV SR č.
436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky
týchto predpisov.

- na kanalizačné potrubie je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z.z.
a § 3 vyhl. č. 100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko
č. KRPZ-BA-KDI3-28-180/2017 zo dňa 06.07.2017:
- parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu požadujeme

navrhnúť
v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd
vozidiel
pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02
(šírka vozidla 1,80 m) a vozidlá skupiny 2 podskupiny N1.

- zabezpečením 19 parkovacích miest (z toho 4 parkovacie miesta pre podskupinu N1) pre
navrhovaný objekt považujeme potreby statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za
dostatočne uspokojené.

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

- návrh trvalého dopravného značenia žiadame predložiť na definitívne 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 najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby.

- k predloženej projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania nemáme iné
pripomienky.

Dopravný úrad, č. 21097/2018/ROP-002-P/45826-Hu zo dňa 23.10.2018:
- najvyšší bod budov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej streche

(komíny, antény, bleskozvod, vzduchotechnika, reklamné zariadenia a pod.),
ostatných stavebných objektov a zariadení umiestnených v riešnom území
a zdvíhacích/výškových stavebných mechanizmov (betón pumpa, autožeriav a pod.)
použitých pri výstavbe, svojou najvyššou časťou pri maximálnej výške zdvihu,
nesmie prekročiť nadmorskú výšku 172,00 m n. m. Bpv, t. j. výšku cca 39,66 m od
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úrovne ±0,00 (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom vodorovnej roviny
Letiska M. R. Štefaníka Bratislava a ochranným pásmom vodorovnej roviny
leteckého pozemného zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť letiska /TA
LZIB- sektor A/“.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 04.07.2017 Bratislava:
- požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 90 kW (čo

predstavuje maximálny súčasný výkon 79,2 kW bude pripojený z novozriadenej
prípojky NN z distribučnej transformačnej stanice TS 0152-000,

- meranie odberu elektrickej energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste.
Hlavný istič pred elektromerom žiadame použiť s menovitým prúdom 3 x 160 A s
vypínacou charakteristikou B.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, vyjadrenie k SP č.  27059/2017/Nz
zo dňa 06.07.2017:
Zásobovanie vodou
- montáž podružného vodomeru pre meranie spotreby vody predmetnej stavby je možná

iba na areálové rozvody vody za vodomernou šachtou s fakturačným vodomerom.
- vodomerná šachta slúži len pre potrubie vodovodnej prípojky, nesmú sa v nej umiestňovať

iné, s prevádzkou vodovodnej prípojky nesúvisiace vedenia.
- podružné vodomery BVS nezabezpečuje ani neprevádzkuje.
Odvádzanie odpadových vôd
- kanalizačná prípojka
· kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke,

je potrebné navrhnúť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov,
príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

· revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme navrhnúť za hranicou
nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.

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

· 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.

Sloval Telekom, a.s., vyjadrenie k telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č.
6611812127 zo dňa 29.04.2018:
- 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 DlGl
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 overeného správou sieti,
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- 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,

- zároveň 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DlGl SLOVAKIA, s.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. alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., 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. 35112011Z.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 spoločností 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, týmto upozorňujeme žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLQVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Distribúcia SPP, a.s. stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie č.
TD/PS/0143/2017/An zo dňa 06.07.2017:
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

· stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

· stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle
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STN 73 6005 a STN 73 3050,
· pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je

stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

· 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 -
distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 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 je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických
pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775,STN EN 12327, TPP 70401; 605 02,
702 01,702 02, STN 38 6442, 38 6443, 07 0703,

- TECHNICKÉ PODMIENKY:
· stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

· stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu
(RTP) a meradlo do skrinky DRZna hranicu verejne prístupného a súkromného
pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom
vykonala iba oprávnená osoba - zhotovíte!’, ktorý má schválený typový
technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“
bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,

· stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho
plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu
prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,

· stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia podľa prílohy,

· po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a
uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

- OSOBITNÉ PODMIENKY:
· pripojovací plynovod (PP) bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti - STL D
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315, PN 90kPa / PE. , ktorý a nachádza pred parcelou č. 13608/70 k. ú. Nové Mesto.
· konštrukčná dokumentácia na prípojku plynu musí byť posúdená OPO a následne

vykonaná prvá úradná skúška na PP.
· HUP GK DN 32 osadiť na hranici pozemku v plynomernej skrinke, ktorej rozmery je

potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným
náradím a pripraví sa pre montáž membránového plynomeru BK-G25T, DN 50
(plynomer s mechanickou teplotnou kompenzáciou ) v zmysle schválenej montážnej
schémy od p. Slámu zo dňa 6. 7. 2017.

 Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu bez
stavebného povolenia alebo v  rozpore s  ním a môže mu byť uložená pokuta.

Po ukončení prác stavebníci predložia stavebnému úradu návrh na kolaudáciu,
nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii  stavby stavebníci, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia:

· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
· záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy

mesta,
· energetický certifikát,
· povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vydáva Hl. m. SR

Bratislava.

Platnosť stavebného povolenia:
Podľa § 67 ods. 2) stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do

dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia je
možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti
tohto rozhodnutia.

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

Odôvodnenie

Dňa 07.08.2017 s posledným doplnením dňa 28.09.2018, podal Stavebník, žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Administratíva, sklad, vzorkovňa
a distribúcia – MP KOVANIA“, na Bojnickej ul. č. 10 v Bratislave, v zastúpení XL four
s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava (ďalej len „Splnomocnenec“), na pozemkoch parc. č.
13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 v katastrálnom území Nové Mesto, na ktorú bolo
vydané územné rozhodnutie č. 86/2018a9558/2017/ÚKSP/POBA-32 zo dňa 10.07.2018
právoplatné dňa 29.08.2018

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č.
310/2018/ÚKSP/STEA-ozn zo dňa 04.10.2018 účastníkom konania začatie stavebného
konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
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mohli uplatniť svoje námietky do 15.11.2018. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden
účastník konania. V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

    V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia,
okrem vo výroku citovaných vyjadrení, žiadateľ zabezpečil súhlasné rozhodnutia a stanoviská
aj týchto dotknutých orgánov : Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2276/2017-001 zo dňa 11.07.2017, Okresný úrad
Bratislava, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania, stanovisko č. OU-BA-OKRI-
2017/067040 zo dňa 07.07.2017, Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č.
261/2017 zo dňa 16.10.2017, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č.
134/SK/2017/Ko zo dňa 10.11.017, Orange Slovensko a.s., č. BA-2517/2017 zo dňa
30.08.2017, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., č. 451/2017 zo dňa 11.09.2018.
Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Podmienky
dotknutých orgánov a správcov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenie. Stavebný úrad
v rozhodnutí neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné
a nemajú všeobecnú platnosť.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Stavebník preukázal právo k stavbe Zmluvou o nájme zo dňa 07.12.2016 a jej
dodatkom zo dňa 27.08.2018, a výpisom listu vlastníctva č. 2009 a č. 356.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,
832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr.  Rudolf  K u s ý
                         starosta mestskej časti

                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto
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Správny poplatok vo výške 600,00 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu dňa 16.08.2017.

Doručuje sa verenou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Peter Martinka MP Servis, Bojnická 10, 831 04 Bratislava, adresa doručenia: XL four

s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava, korešp. adresa: Trenčianska 56/C, 821 09 Bratislava
2. PROTETIKA , a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava
3. PROTETIKA TRADE, a.s. , Bojnícka 10, 823 65 Bratislava
4. ditta, Bugáň - Jankovič, Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava (projektant)
5. Hl. mesto SR Bratislava, Magistrát, SSN, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
6. Spoluvlastníci bytových a nebytových priestorov bytového domu na ul. Nová Rožňavská

3, 831 04 Bratislava
7. Spoluvlastníci pozemku parc. č. 13608/26 v k.ú. Nové Mesto, zapísaní na LV č. 5464
8. FERART s.r.o., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava
9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

212
10. Slovenský pozemkový fond , Búdkova 36, 811 04 Bratislava
11. FORBAU INVEST, a.s., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava
12. Miloš Vavrek, 8. mája 494/21, 089 01 Bratislava
13. Ing. Andrej Čárský a Ing. Martina Čárska, Osušiny 1272/23, 922 21 Moravany nad

Váhom
14. Ing. Milena Ambrosová, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
15. MVDr. Peter Eller a Jana Ellerová, Murániho 116/32, 949 11 Nitra
16. Mgr. Ladislav Dubravský, Gavlovičova 4, 917 01 Trnava
17. Ľudmila Šranková, Rovniakova 7, 851 02 Bratislava
18. Martin Petrík, Štefaníkova 38, 900 28 Ivanka pri Dunaji
19. Tomáš Novák,Votrubova 7, 821 09 Bratislava
20. Jakub Viskupič, Gajova 7, 811 09 Bratislava
21. Zuzana Černianska Nová Rožňavská 12922/3, 831 04 Bratislava

Na vedomie:
Dotknutým orgánom a správcom sietí:
22. Hl. mesto SR Bratislava, Magistrát, OUIČ, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
23. Hl. mesto SR Bratislava, Magistrát, SSN, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
24. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava,
25. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava,
26. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava,
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8. 829 09 Bratislava
28. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
29. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava
30. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava
31. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania,

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
32. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 1, 812 28 Bratislava,
33. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26,
34. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
35. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
36. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava,
37. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (ORANGE SLOVENSKO a.s.)
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38. UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
39. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulska 1, 842 50 Bratislava
40. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
41. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
42. Peter Martinka MP Servis, Bojnická 10, 831 04 Bratislava, adresa doručenia: XL four

s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava, korešp. adresa: Trenčianska 56/C, 821 09 Bratislava
43. PROTETIKA , a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava
44. PROTETIKA TRADE, a.s. , Bojnícka 10, 823 65 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava Nové Mesto, organizačný referát TU - so žiadosťou zverejniť po

dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť späť
2. REESMA, s.r.o., Pribinova 14, 811 09 Bratislava - so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní

na verejnej tabuli v bytovom doma Nová Rožňavská 3 a potvrdené vrátiť späť.

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.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


