
1889/2019/UKSP/MARK-39                           Bratislava 12.04.2019

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 spojeného územného a stavebného konania podľa § 39a,
§61 a § 66 stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

stavbu „Novostavba Rodinného domu“ na pozemkoch parc. č.13335/1,4 na Jurskej ulici
v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pre stavebníka Katarínu Ťapuškovu, bytom
Včelárska 13, 821 05 Bratislava (ďalej len ako „stavebník“).

Projekt novostavby rodinného domu rieši prízemný čiastočne podpivničený objekt, ktorý
bude slúžiť na bývanie. Objekt je osadený do rovinatého terénu v lokalite Jurská ulica. Objekt
je pôdorysného tvaru „U“. Strešná konštrukcia bude sklonu 3%, tvorená drevenou krokvovou
sústavou. Riešený rodinný dom bude napojený na všetky inžinierske siete nachádzajúce sa na
Jurskej ulici – voda, kanalizácia, N, plyn, UPC. (vodovodná a NN prípojka sa v súčasnosti na
pozemku nachádza).Vykurovanie pomocou plynového kondenzačného kotla. Vstup na
pozemok je z Jurskej ulice.

Stavba je v tejto objektovej skladbe:
SO 01 - Rodinný dom
           - napojenie na inžinierske siete (voda, kanalizácia, NN, plyn, UPC)

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č.13335/1,4 v katastrálnom území Nové

Mesto.
2. v týchto minimálnych odstupových vzdialenostiach od hraníc pozemkov a susedných

stavieb :
-od pozemku parc. č.. 13332/4– 2,0 m

            -od pozemku parc.č. 13336/1– 4,0 m
-od pozemku parc.č. 13335/2– 2,0 m

            Výškové osadenie : ± 0,000 = +147,5 m.n.m. B.p.V
            Výška atiky strechy RD : + 3,62m od ± 0,000

3. Podmienky napojenia na inžinierske siete:
· zásobovanie elektrickou energiou: hlavný domový rozvádzač je napájaný káblom

CYKY – J 5x10 z elektromerového rozvádzača „RE“ na pozemku.
· zásobovanie pitnou vodou: novovybudovanou vodovodnou prípojkou s

pôvodnou vodomernou šachtou napojenou na verejný vodovod- Jurská ulica.
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· kanalizačná prípojka:
      Splašková kanalizácia ležatou kanalizáciou do verejnej kanalizácie – Jurská ulica.
      Dažďová kanalizácia dažďovými zvodmi do zeme.
· plynová prípojka: navrhnutá nová NTL D-40z PE, v zemi v hĺbke cca 0,80cm a napojí

sa na plynovod vedený v Jurskej ulici.
· dopravné napojenie: vstup na pozemok z Jurskej ulice.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ivan

Borik v januári 2016, ktorá je overená stavebným úradom a je nedeliteľnou 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
stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h, stavebného zákona oznámiť stavebnému
úradu začatie stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží
doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

6. Stavebník je povinný 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. Stavebník je zodpovedný 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. Stavebník je povinný 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
· 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
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· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.

12. Stavebník je povinný:
· 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.

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Hlavné mesto SR Bratislava vyjadrenie č. MAGS OZP 47042/2016-294731/Ri zo dňa
13.06.2016:
· Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie

znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu samostatným dymovodom s ústím
vo výške 4,670 m nad úrovňou terénu (±0,000=147,500 m n. m.), s prevýšením 1,050
m nad miestom vyústenia na streche. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania
tuhého paliva samostatným komínom, s Ústím vo výške 4.670 m nad úrovňou terénu

· (±0000=147,500 n.m. m.). s prevýšením 1.050 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 MZP SR č. 532/2002 Z. z.

· Na spevnenej ploche parkovacích miest odporúčame uprednostniť pojazdnú zámkovú
dlažbu.

Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy vyjadrenie č.
24239/2017/O420-2 zo dňa 16.08.2017:
· Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 2928/2017/SŽTS

zo dňa 02.08.2017 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa
ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR, s ktorými dôjde do kolízie prístupová cesta
a prípojka kanalizácie,

· Z dôvodu malej vzdialenosti rodinného domu od železničnej trate, požadujeme aby
boli zrealizované také protihlukové opatrenia stavby (na vlastné náklady investora),
ktoré zabezpečia, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom bola v súlade s
prípustnými hodnotami, ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., a
vyhlášky č. 237/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR Č. 549/2007 a v
súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

· Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej
doby jej prevádzky,

· Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v
koľajach zakázaný,
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· Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku,
· Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení.

Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú
vykonané na náklady stavebníka,

· ŽSR nezodpovedajú za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou a
stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené
negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou (hluk,
vibrácie, vplyv trakcie a pod.) a nebude si z tohto titulu uplatňovať u ŽSR žiadne
nároky ( ŽSR riešenie negatívnych vplyvov nezabezpečuje a to ani dodatočne),

· Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov.

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava vyjadrenie č.
2928/2017/289301/SŽTS/7a,13 zo dňa 02.08.2017:
· Nakoľko je predpoklad, že budovaním prípojok inžinierskych sietí príde k stretu

s káblovými vedeniami v správe Sekcií EE a OZT, požadujeme pred realizáciou prác
požiadať na základe objednávky príslušných správcov týchto vedení o ich vytýčenie.
Taktiež je potrebné dodržať i ostatné pripomienky správcov týchto vedení z vyjadrení
Sekcia EE č. 1022/2017/289501 /SEE/7a. 13/Po/466 zo dňa 31.07.2017, Sekcie OZT
č. 786/17/28940 1/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 17.07.2017 a SMSÚ OZT KT č. Ďš-292/7-
17 zo dňa 03.07.2017, ktoré sú v prílohách.

· Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti
železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

· Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať v ochrannom pásme dráhy
(60 m od osi krajnej koľaje) a po skončení prác uviesť terén do pôvodného stavu.
Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

· Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych
účinkov od železničnej prevádzky.

· V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej
dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

ŽSR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky
vyjadrenie č. 1022/2017/289501/SEE/7a,13/Po/466 zo dňa 31.07.2017:
· Do priloženej situácie JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemný kábel 6kv. Je

predpoklad, že pri budovaní inžinierskych sietí prídete do styku s podzemným káblom
6kv. Pred realizáciou prác v blízkosti káblového vedenia a budovania inžinierskych
sietí si objednajte vytýčenie na Sekcii EE Trnava. V ochrannom pásme kábla (1 m na
každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo
znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou. Výkopové práce v blízkosti káblovej
trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a
previsu. Pri realizácii inžinierskych sieti musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami
stanovené minimálne vzdialenosti.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie
ŽP a ÚP vyjadrenie č. 9783/2734/2016/ZP/ZBOZ zo dňa 17.03.2016:

- z hľadiska ochrany životného prostredia:
· Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
· Zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa §28, ods.1 a §63, ods. 3,

písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorú vykonáva Mestská
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časť Bratislava - Nové Mesto — odd. životného prostredia a územného plánovania
Miestneho úradu Bratislava—Nové Mesto.

· Zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o ZP v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení.

· Zabezpečiť povolenie na výrub drevín v zmysle vyššie uvedeného zákona č. 543/2002
Z. z. od orgánu ochrany prírody, ktorým je Miestny úrad Bratislava — Nové Mesto.

· Zabezpečiť vyjadrenie príslušného orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č.
137/20 10 Z. z. o ovzduší v platnom znení vo veci umiestnenia zdroja znečisťovania
ovzdušia.

- z hľadiska dopravného vybavenia:
· Dodržať príslušné platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia

cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.
· Vjazd na pozemok z miestnej komunikácie Jurská bude na mieste pôvodného vjazdu.
· V rozhľadovom poli sa nesmú nachádzať prekážky v rozhľade — kríky, ploty, stojisko

kontajnerov, rozvodové skrine a pod.
· Stavebníčka je povinná vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z

jej pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.
- z hľadiska majetkovo—právnych a iných vzťahov:
· Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, sekcia železničnej dopravy
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad vyjadrenie č. 26861/2017/SŽDD/84756 zo dňa
06.12.2017:
· Stavbu realizovať v OPD podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Ivan Borik v 01/2016,

overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena
oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD musí byť vopred prejednaná so ŽSR
a odsúhlasená MDV SR.

· Rešpektovať a dodržiavať podmienky Železníc Slovenskej republiky, Bratislava /ŽSR/
dané v stanovisku Odboru expertízy GR ŽSR č.24239/2017/0420-2 dňa 16.08.2017 a
Oblastného riaditeľstva v Trnave č. 2928/201 7/289301/SŽTS/7a. 13 dňa 02.08.2017.

· Navrhnúť a určiť konštrukčné podmienky, vrátane materiálu tak, aby sa znížil
nepriaznivý vplyv prevádzky dráhy na stavbu a osoby, v súlade s požiadavkami na
ochranu zdravia ľudí podľa platných príslušných predpisov a noriem.

· Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, mimo obvodu dráhy.

· Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila
bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.

· Pred začatím prác požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v správe
ŽSR v dotknutom území a prejednať technologický postup prác.

· Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky,
ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.

· Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe
a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a
odvodnenie železničného telesa.

· Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza
povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak
stavebník v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o stavebné
povolenie.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie č. 076/2017 zo dňa 20.07.2017:
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· Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
· V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonáva ručný výkop
· V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu
· Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené
· Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom o položiť signalizačnú

fóliu nad káblami
· Križovanie so sieťou UPC je nutne realizovať popod sieť UPC
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. KPUBA-2016/18001-2/62589/PRA zo
dňa 15.08.2016:
· v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie

prác podľa §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU a nález ponechá
bezo zmeny až do obhliadky KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský
dopravný inšpektorát vyjadrenie č. KRPZ-BA-KDI3/28/173/2017 zo dňa 14.06.2017:
· 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).

· Zabezpečením 3 parkovacích miest pre objekt rodinného domu považujeme potreby
statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené.

· Dopravné napojenie objektu rodinného domu na nadradený komunikačný systém
požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol
zabezpečený dostatočný rozhľad a polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel
z objektu navrhovaného rodinného domu.

· 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.

       SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/PS/0019/2018/Pe zo dňa 26.01.2018:
· Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1m 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
(RTF ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného
pozemku tak, aby bolí prístupné z verejného priestranstva,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacim plynovodom
vykonala iba oprávnená osoba — zhotoviteľ, 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,
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· 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.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie č. Sp. zn. OU-BA-PLO-
2017/81435 č. k. 214695/2017-GRO zo dňa 26.10.2017:
· Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bob vydané

toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov
a porastom samonáletu drevín.

· Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť
hospodárne a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde.

· Dodržať podmienky stanovené v stanovisku Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto,
miestny úrad Bratislava — Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, oddelenie
životného prostredia a územného plánovania, zo dňa 17.03.2016, vedeným pod zn.
9783/2734/201 6/ZP/ZBOZ.

· Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností v zmysle ust. §3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad
Bratislava, katastrálny odbor, o zmenu druhu pozemku „Záhrady“ na „Zastavaná
plocha“, prípadne na „Ostatná plocha“ po predložení porealizačného geometrického
plánu a kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/54180/DAD zo
dňa 24.05.2017:
· 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 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 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
— ohlasovať vznik odpadu a nakladanie sním podľa §3 vyhlášky MŽP SR Č. 366/2015 Z.
z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac
ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov;
ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka
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tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do
28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
· 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.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-
2016/60308/HRB zo dňa 08.07.2016:
· Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení §12 zákona.
· Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území

zakázanú.
· Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej

stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994).
· Stavba si nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím

orgánu ochrany prírody podľa §47 ods. 3 zákona (výrub drevín).
· Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri

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

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vyjadrenie č. 23768/2016/Nz zo dňa 06.07.2016:
-Vodovodná prípojka
· Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama

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

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

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

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

· Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu
realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

· Vzhľadom na dĺžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a
tlakové pomery na týchto rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby. BVS
zodpovedá za kvalitu vody po uzáver na vodovodnom potrubí.

· Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do
vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a
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prípadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere
zodpovedný majiteľ domu alebo bytu.

· Vnútorný vodovod musí byt‘ navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody.
Stagnujúca voda je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode
nemusia nutne prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú,
nemusia byt‘ postrehnuteľné zmyslami.

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

— vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
· Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 13335/1 musí byt‘ stavebne a priestorovo

vyhovujúca požiadavkám BVS.
· Usporiadanie vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa

priloženej schémy, s dodržaním min. vnútorných rozmerov.
· Vodomernú šachtu žiadame umiestniť dlhšou stranou v smere prípojky.
· Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
· Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu

zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov,
výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s
meradlom.

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

- Realizácia rekonštrukcie vodovodnej prípojky a demontáž / montáž meradla —
vodomeru
· Náklady na rekonštrukciu vodovodnej prípojky a demontáži montáž fakturačného

vodomeru ako aj údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.
B. Odvádzanie odpadových vôd
· 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
· Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byt‘ revízna šachta na kanalizačnej

prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 756101, STN EN 1610 a ich zmien a
dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

· Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1m 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 byt‘ 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.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6611809403 zo dňa 04.04.2018:
· 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.
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· 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 overeného správou sieti.

· 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  DIGI  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. a/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. 351/2011 Z. 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 spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke. 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 bob 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.
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· 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.

Západoslovenská Distribučná vyjadrenie zo dňa 18.01.2018:
· Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 15 kW (čo predstavuje

maximálny súčasný výkon 11 kW) bude pripojený z existujúcej prípojky NN zo
vzdušného vedenia NN.

· Meranie odberu elektrickej energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste.
Hlavný istič pred elektromerom s menovitým prúdom 3 x 25 A s vypínacou
charakteristikou B.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného
zákona priestupkom, pre toho kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním a  môže im byť uložená pokuta.

        Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko
stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby
stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby,
· energetický certifikát

       Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania:
1/ Mariany Krčmárovej bytom Slávičie údolie 14, Bratislava
-upozorňuje , že existujúce oplotenie s pozemkom p. č. 13335/2 nekorešponduje s reálnou
hranicou pozemku, t.j. zasahuje do pozemku p.č. 13335/2.
-žiada, aby osadenie budúceho rodinného domu bolo realizované odstupmi od pozemku
13335/2 resp. od reálnych hraníc pozemku, nie existujúceho oplotenia.
2/ Jarmily Tomíkovej a Františka Tomíka bytom Jurská 15/A, 831 02 Bratislava.
-žiadajú aby stavebný úrad v rámci povoľovacieho konania dohliadol na zosúladenie projektu
s platnú legislatívou. S verziou, ktorá nám bola predostretá nesúhlasíme.
- z predloženého projektu stavebníkom sme spolu s manželom zistili, že projekt a umiestnenie
stavby nie je v súlade s právnou úpravou v tom, že ak je stavba rodinný dom umiestnený 2m
od hraníc s našim pozemkom má na obvodovej stene situované okná, ktoré sú vzhľadom na
podmienky svahovitosti pozemku nad úrovňou plota na hranici pozemkov. Nakoľko priamo
v tejto časti máme situovanú terasu s oddychovou- pobytovou zónou, nesúhlasíme
s umiestnením okna s výhľadom priamo do našej zóny. Uvedenú skutočnosť sme konzultovali
so stavebníkom, ktorý nám potvrdil, že vykoná zmenu projektu, ale po nahliadnutí do
projektovej dokumentácie ani v 11/2018 nebola zmena vykonaná.
Bodmi 1 a 2 sa stavebný úrad zaoberal , a sú doplnené do projektovej dokumentácie
priloženej k žiadosti o Stavebné povolenie na predmetnú  stavbu.
Námietky ostatných účastníkov konania neboli vznesené.
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Odôvodnenie

Dňa 03.10.2017 s posledným doplnením dňa 27.02.2019 podal stavebník v zastúpení
Mgr. Dušanom Drábekom bytom Rezedová 26, 821 01 Bratislava, žiadosť o vydanie
stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba
Rodinného domu“, na pozemku parc.č. 13335/1 v katastrálnom území  Nové Mesto.

          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 dňa
29.09.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť
svoje námietky do 09.01.2019. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty
na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nahliadli účastníci konania Mariana
Krčmárová bytom Slávičie údolie 14, Bratislava, Jarmila Tomíková a František Tomík bytom
Jurská 15/A, 831 02 Bratislava. V stanovenej lehote boli vznesené námietky účastníkov
konania Mariany Krčmárovej bytom Slávičie údolie 14, Bratislava a Jarmily Tomíkovej
a Františka Tomíka bytom Jurská 15/A, 831 02 Bratislava.
Stavebný úrad posúdil námietky a pripomienky, porovnal ich s platnými právnymi predpismi
a vyjadreniami a rozhodol o nich následovne:
Bod 1/ Účastník poukázal na chybu pôvodného oplotenia. Odstupové vzdialenosti sú
plánované a budú aj realizované od hraníc podľa katastra  nehnuteľností geodeticky
zameraných. Realizácia nového oplotenia bude daná do súladu s katastrálnou hranicou.
Bod 2/  Po vzájomnej dohode stavebníka a manželov Tomíkových upravil stavebník
projektovú dokumentáciu – pohľad z východnej strany , zo strany so spoločnou hranicou a to
o: Zrušenie okna z miestnosti 1.01- obývacia izba s kuchyňou, znížil výšky všetkých
ostatných okien o 20cm, spodný okraj bude vo výške 1,8 m a horný 2,4m, zmenšil okna
v miestnosti 1.09 na rozmer 60 x 70 cm, presklenú plochu pri vstupných dverách zrušil,
Všetky okná zo strany k susedom manželom Tomíkovým budú mať nepriehľadné sklo. Tieto
úpravy nemajú vplyv na dispozičné a iné riešenie objektu a sú súčasťou projektovej
dokumentácie.

    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 : Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, od.
civilnej ochrany a krízového plánovania vyjadrenie č. OU-BA-OKR1-2017/64404 zo dňa
28.06.2017, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku vyjadrenie č. ASM-30-
1599/2017 zo dňa 18.07.2017, Bratislavský samosprávny kraj vyjadrenie č. 02509/2016-
DP/050 zo dňa 08.06.2016, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadrenie č.
76/SK/2017/Ko zo dňa 07.07.2017, Slovenský zväz telesne postihnutých vyjadrenie č.
159/2017 zo dňa 20.06.2017, Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika vyjadrenie č.
11291/2017 zo dňa 12.05.2017. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich
vzájomný súlad. Podmienky dotknutých orgánov a správcov sú zahrnuté do podmienok tohto
povolenia. 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.
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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

Správny poplatok vo výške 50,-eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Príloha: Zákres stavby do Katastrálnej mapy 1xA4.

Doručí sa :
Účastníci konania:

1. Katarína Ťapušková, Včelárska 13, 821 05 Bratislava
2. Ing. Ivan Borik, Veľké Zlievce č. 180, 991 23 Veľké Zlievce.
3. LOVEX, s.r.o., Pezinská 3, 831 02 Bratislava
4. Mariana Krčmárova, Slávičie údolie 14, 811 02 Bratislava
5. Ing. František Tomík, Jurská 15A, 831 02 Bratislava
6. Jarmila Tomíková, Jurská 15A, 831 02 Bratislava
7. Ing. Marián Gálik, Kolárska 14, 811 06 Bratislava
8. Bc. Dominik Trnovec, Lichardova 16, 811 03 Bratislava
9. Andrea Trnovec, Mýtna 38, 811 07 Bratislava
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava
11. Štefan Dávid, Na Koziarke 27/A, 831 01 Bratislava
12. Martina Neuschlová, Súľovská 9, 821 05 Bratislava
13. Daniela Handereichová Malovcová, Račianska 63/a, 831 02 Bratislava
14. Pavol Dávid, Závadská 22, 831 06 Bratislava
15. Žaneta Felcanová, Vavilova 12, 851 01 Bratislava
16. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Ružová dolina 10

825 21 Bratislava
Na vedomie::

17. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62  Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. , Ševčenková 36, 851 01 Bratislava
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22. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy
a dráh, odb. dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

23. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, TU
24. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,

832 47 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odb. star. o ŽP, OH, OPaK, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava
27. Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, odd. civilnej  ochrany a krízového

plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
28. Hl. m. SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
29. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava
30. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvo policajného zboru

v Bratislave, krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
31. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika hl. m. SR Bratislava, 823 05 Bratislava
32. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenková 19, 851 01 Bratislava
33. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
34. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
35. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy,

Klementová 8, 813 61 Bratislava
36. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917

02 Trnava
37. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽST TO

Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava
38. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava,, sekcia oznamovacej

a zabezpečovacej techniky, Sládkovičová 2, 820 41 Leopoldov
39. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, OR Trnava, Stredisko miestnej správy

a údržby pre OZT- Kabelová technika, Trnava, Klementová 8, 813 61 Bratislava
40. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia

elektrotechniky a energetiky, 917 95 Trnava

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU
so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia
Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia
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