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

346/2020/9152/2019/ÚKSP/BOLD-62           Bratislava 23.06.2020

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 § 7a ods. 2, písm. i), zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:
podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

stavbu „Bytový dom LE FAN - VNK a TS“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch
parc. č. 13635/3 a 13635/4 katastrálne územie Nové Mesto, stavebníkovi Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 (ďalej len
„stavebník“).
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. 2084/2018/UKSP/SILJ-10 zo dňa 08.02.2018
právoplatným dňa 01.04.2018.

Predmetom stavebného povolenie je nová voľne stojaca betónová distribučná
trafostanica kioskového typu s VN prípojkou a prekládkou existujúcich VN káblov do
chráničkovej trasy pre bytové domy LE FAN v Bratislave na Vajnorskej ulici. Navrhovaná
TS bude napojená na distribučný káblový VN rozvod káblovou VN prípojkou. VN káblová
prípojka bude napojená, zaslučkovaná na existujúce VN vedenie č. 415 v úseku medzi Rz
TpTu a TS1138-000 zaslučkovaním vedenia do navrhovanej TS. Nová VN prípojka – slučka
bude o celkovej dĺžke 5m. Napojenie sa prevedie tak, že jedna strana VN kábla VN415 sa po
uložení do novej chráničkovej trasy zatiahne do novej TS. Druhá strana sa po uložení do
novej chráničkovej trasy (v prípade nedočiahnutia do TS) naspojkuje na nový kábel 3 x
NA2XS2Y 1x240 o dĺžke 10m, ktorý sa zatiahne do novej TS. V trafostanici sa káble ukončia
vo VN rozvádzači pomocou VN koncoviek. Káble budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom
lôžku krytom betónovou doskou.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba sa povoľuje podľa územného rozhodnutia č. 2084/2018/UKSP/SILJ-10 zo dňa
08.02.2018 právoplatným dňa 01.04.2018.
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2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným
stavebným inžinierom v októbri 2018, Ing. Jurajom Szabom 5752*A2, ktorá je overená
v stavebným úradom a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
4. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej

dokumentácie.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

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.

7. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a
viesť o stavebných prácach denník.

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

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

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

11. 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. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží
stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním
v rámci kolaudačného konania stavby.

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

13. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa
s uskutočňovaním  stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia stavebného
povolenia (v súlade s § 67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti
podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť
pred uplynutím doby jeho platnosti.

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

15. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych
nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa § 70 stavebného zákona.
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16. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.

17. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí
podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby
dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.

18. 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.

19. 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,
· obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
20. Stavebník je povinný:

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

· zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe
a pri ich preprave,

· 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 stavebných prác 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,

· mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej alebo účelovej komunikácie na prísun
stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,

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

· Mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku
kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby
(prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. Zákona o odpadoch
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR
Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava – Nové Mesto o dodržaní poriadku a
čistoty,
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· Pri uskutočňovaní stavby  musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č.
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schodnosťou pohybu a orientácie a príslušné
technické normy.

· pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne,
· dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN

a predpisy.
·   počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých

nehnuteľností.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie
z hľadiska orgánu ochrany prírody a krajiny pre územné a stavebné povolenie č. OÚ-
BA-OSZP3-2018/047830/GEE/I.s zo dňa 12.07.2019:

1. Súhlas platí za predpokladu, že pri výstavbe nedôjde k zmenám v predloženej
projektovej dokumentácii, vypracovanej v októbri 2018 Ing. Jurajom Szabom,
ELUNITA s. r. o., Romanova 27, Bratislava.

2. Pri uskutočňovaní stavby a následnom užívaní zabrániť nežiaducemu úniku
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 09.07.2019:
Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 300kW, čo predstavuje
maximálny súčasný výkon 150kW bude pripojený z distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná po vybudovaní nových energetických zariadení (prípojka
VN, trafostanica), ktoré vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná na základe
zmluvy PRI_D (Zmluva o pripojenie – developerská) č. 170000014.
Prípojka NN z novovybudovanej distribučnej transformačnej stanice do rozvádzača RE-A,
RE-B vybuduje žiadateľ na vlastné náklady.

1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská
distribučná (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Informatívne zakresľovanie existujúcich
elektroenergetických zariadení vo formáte PDF alebo DGN je možné vykonať
prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-
sluzby/Geoportal.

2. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe
je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie
káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná.

3. Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná –
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

4. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude
zabezpečovať spoločnosť Západoslovenská distribučná ako vlastnú investíciu.

5. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť
distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je
potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude
účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.
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6. Merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v skupinových
elektromerových rozvádzačoch RE na miestach prístupných pracovníkom
Západoslovenská distribučná z verejného priestranstva. Umiestnenie elektromerov
a ostatných prístrojov tvoriacich meracie sústavy, vrátane ich montáže a zapojenia,
musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž
merania el. energie“ dostupnom na internetovej stránke www.zsdis.sk – zodpovedný
investor!

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 1052/1/2019:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti
technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné
doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:
2.1. Projektová dokumentácia nerieši spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci pre výstavbu, rozpor s §9 ods. 1 písm. b8) vyhl. Č. 453/2000 Z.z. /ST/

Pripomienky a upozornenia:
2.7. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy, napr. zákon č.

174/1968 Zb. aj č. 256/1994 Zb. (SO 03), vyhláška č. 374/1990 Zb. (SO 01, SO 02,
SO 03). /ST/

2.16SO-02 – Transformačná stanica 22 kV/1,4 kV, VN prípojka, Preloženie a ochrana
exist. VN káblov – neplatné predpisy: vyhl. č. 374/1990 Zb., NV SR č. 510/2001 Z. z.,
zákon č.330/1996 Z.z., STN EN 60446 (výkres E3). /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 – SO 02 TS 22
kV/1,4 kV, VN prípojka, Preloženie a ochrana existujúcich VN káblov (EZ zaradené
do skupiny A/c) 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 – SO
02 TS 22 kV/1,4 kV, VN prípojka, Preloženie a ochrana existujúcich VN káblov (EZ
zaradené do skupiny A/c) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009
Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.

Poznámka:
Technická inšpekcia, a.s. vykoná inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC
17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etpae výstavby) a technických
zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo montované s požiadavkami bezpečnosti
technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom – 1354 vykoná
posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z., NV SR č. 235/2015 Z.z.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje
novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a  môže mu byť uložená pokuta
v zmysle vyššie uvedeného paragrafu.
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 Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko
stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby
stavebník predloží doklady uvedené v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebné povolenie stráca platnosť  podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona ak sa
so stavbou nezačne do 2 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.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 18.07.2019 podal stavebník v zastúpení splomocnenca FAMI s.r.o., so sídlom
Hradská 57/8505, 821 07 Bratislava, IČO: 36 319 970 (ďalej len „splmocnenec“)
a substitučného splnomocnenca Ing. Tamara Melikantová, Kapicova 7, 851 01 Bratislava
(ďalej len „substitučný splnomocnenec“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Bytový dom LE FAN - VNK a TS“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č.
13635/3 a 13635/4 katastrálne územie Nové Mesto. Posledné doplnenie podania bolo dňa
21.08.2019.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie 2084/2018/UKSP/SILJ-10 zo dňa
08.02.2018 právoplatným dňa 01.04.2018.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63
stavebného zákona a zistil, že žiadosť poskytuje dostatočné podklady na vydanie stavebného
povolenia.

Stavebný úrad následne listom č. 9152/2019/ÚKSP/HAVK-ozn. zo dňa 04.11.2019
oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného
konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastník konania
a dotknuté orgány sa upozornili podľa ust. § 61 ods. 2) stavebného zákona, že námietky a
stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne
nebude prihliadať. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky
uplatniť do 09.12.2019.

Dňa 02.12.2019 sa do predmetného stavebného konania prihlásilo Združenie domových
samospráv, so sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174 (ďalej len „ZDS“)
zaslaním „Vyjadrenia účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona“
čím de facto proklamovalo svoje postavenie účastníka konania. Nakoľko stavebnému úradu
nebolo zrejmé na základe akého ustanovenia príslušného právneho predpisu ZDS odvodilo
svoje účastníctvo v predmetnom stavebnom konaní a nakoľko mal z doterajších podkladov za
to, že ZDS nenapĺňa podmienky procesného účastníctva v predmetnom konaní stavebný úrad
v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov oznámil dňa 09.03.2020 pod č.
346/2020/9152/2019/UKSP/HAVK/BOLD-ozn. začatie konania o vylúčení ZDS z konania
a určil lehotu 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej účastník konania mohol uplatniť
svoje námietky a pripomienky o konkrétne dôvody, ktoré svedčia o tom, že je účastníkom
predmetného konania. Oznámenie bolo doručené dňa 13.03.2020. ZDS sa k predmetnému
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oznámeniu o začatí konania o jeho vylúčení z predmetného stavebného konania nevyjadril.
Stavebný úrad následne vydal rozhodnutie pod č. 346/2020/9152/2019/UKSP/HAVK/BOLD-
10 zo dňa 26.03.2020 o nepriznaní postavenia účastníka stavebného konania, ktoré dňa
29.04.2020 nadobudlo právoplatnosť.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia,
ich podmienky boli zahrnuté do rozhodnutia, ako aj Hasičský a záchranný útvar  hlavného
mesta Bratislavy stanoviskom č. HZUBA3-2019/000452-002 zo dňa 28.02.2019, Okresný
úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
záväzným stanoviskom č. OU-BA-OKR1-2018/116267 zo dňa 17.12.2018, Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia vyjadrením č. OU-BA-OSZP3-2019/17881-1/DAD zo dňa
01.02.2019.

Stavebník preukázal právo k pozemku p.č. 13635/4 výpisom z listu vlastníctva č. 4542
iné právo k pozemkom p.č. 13635/3 zmluvou č. č. 170000014 uzatvorenou medzi
stavebníkom a spoločnosťou FAMI s.r.o. uzatvorenej dňa 17.06.2019.

Do spisu nazeral dňa 13.11.2019 účastník konania, vlastník bytu a nebytových
priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 118 Vladimír Osuský, bytom Vajnorská 118, 831 04
Bratislava .

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.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, 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 100 € bol uhradený prevodom na účet.

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
2. FAMI s.r.o., Hradská 57/8505, 821 07 Bratislava,
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3. ELUNITA, s.r.o., Romanova 27, 851 02 Bratislava – Ing. Juraj Szabo,
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
5. REMAC s.r.o., Trnavská cesta 27/A,
6. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava,
7. Vlastníci pozemkov parc. č. 13636/11-17 evidovaní na LV č. 6262,
8. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 110, na pozemku
 parc. č. 13636/2 evidovaní na LV č. 3986,
9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Turbínová č. 5, na pozemkoch
 parc. č. 13636/3, 13636/18  evidovaní na LV č. 4967,
10. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 118, na pozemku
 parc. č. 13634/5 evidovaní na LV č. 3976,
11. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 116, na pozemku
 parc. č. 13634/4 evidovaní na LV č. 3974,
12. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Vajnorská č. 114, na pozemku
 parc. č. 13634/3 evidovaní na LV č. 3973,

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom
13. Okresný úrad Bratislava, odbor SoŽP, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
14. Okresný úrad Bratislava, odd. civilnej ochrany, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
15. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, odpadové hospodárstvo,
16. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava,
17. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava,

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU
2. FAMI, s.r.o., Hradská 57/8505, 821 07 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie - vyvesením

na verejne prístupnom mieste vo vchodoch bytových domov Vajnorská č. 110, 114, 116, 118
a Turbínová č. 5 po dobu 15 dní,  o vyznačenie dátumov vyvesenia  a zvesenia a o spätné
vrátenie


