
Zn.: 2633/2020/ÚKSP/ŠSU/HOLV- 11                                                                                 Bratislava 20.07.2020

                                          R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  príslušná podľa §3 ods.2) a §3a ods.4) zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III., a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad)
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a na základe uskutočneného stavebného konania podľa § 66 stavebného
zákona

                                                  p o v o ľ u j e

stavbu „Parkovacie miesta Odborárska ulica“  na  Odborárskej  ulici  v  Bratislave,  na
pozemkoch parc. č. 13443/162-169, 13443/228, 13443/229, 13443/225, 13443/226,
katastrálne územie Nové Mesto stavebníkovi VI GROUP spol. s r.o., so sídlom Roľnícka
157, 831 07 Bratislava (IČO:35972131). Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie na
umiestnenie stavby č.2840/2019/UKSP/SILJ-22 zo dňa 14.10.2019, právoplatné 22.11.2019.

Predmetom stavebného povolenia je parkovisko s  počtom 76 parkovacích miest, je
navrhnuté ako jednoúrovňové parkovisko na teréne. Orientácia parkoviska je rovnobežná
s Odborárskou ulicou. Parkovanie je navrhnuté ako kolmé po oboch stranách vozovky, šírka
komunikácie medzi kolmými stojiskami je 6,0 m. Príjazd k parkovisku je z obslužnej
komunikácie zabezpečujúcej prístup do športového areálu kolmej na Odborársku ulicu.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným

stavebným inžinierom Ing. arch. Jurajom Duškom ( *1820AA*) vypracovaná v 11/2019,
ktorá je overená stavebným úradom a  je nedeliteľnou súčasťou tohto stavebného
povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia
špeciálneho 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 36 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že
stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby
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požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť špeciálnemu
stavebnému úradu začatie stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému
úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stave bník
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. 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, v prípade potreby konzultovaná so správcom alebo vlastníkom sietí
podľa ich vyjadrenia v stavebnom konaní.

9. 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.
10.  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
· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.

11.  Stavebník je povinný:
· uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má 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.

 12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI listom č.: KRPZ

BA-KD13-3458-001/2019 zo dňa 16.10.2019:
           1/ Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu a v garážových
priestoroch, rovnako aj prístupových rámp vedúcich do podzemných garáží ( šírkové



3

usporiadanie a pozdĺžny sklon) navrhnúť v súlade s STN 73 6058 tak, aby bol umožnený
bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre navrhnúť pre
vozidlá skupiny 1, podskupina O2 (šírka vozidla 1,80 m).

2/ V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požaduje najneskôr 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.

3/ Návrh trvalého dopravného značenia žiada predložiť na definitívne odsúhlasenie
KDI KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 30 dní pred
kolaudačným konaním stavby.

Hlavné mesto SR Bratislava, listom č.: MAGS OUIC 55195/18-444813 zo dňa
04.06.2019:
Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:

· vzhľadom na umiestnenie parkoviska vo vzťahu k priľahlým objektom uvádzame, že
podľa Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie sa v §8 Rozptylová, odstavná a parkovacia plocha, v odseku (5) uvádza:
„Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadané a zrealizované tak, aby ich užívanie
neškodilo zdraviu ľudí a nerušilo prácu, bývanie a pokoj v okolí svojím hlukom alebo
zápachom. Odstavná plocha má byť zazelenená.“

Z hľadiska životného prostredia:
· vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného

nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta
Bratislavy.

Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto
SR Bratislava, Žiada: - v zmysle platnej normy STN 73 6110/Z1 na všetkých navrhovaných
                                    parkoviskách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou
                                    realizovať výsadbu vysokej zelene v počte minimálne jeden strom na
                                    štyri parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami.
                 Odporúča: - parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu,
                                   napr. zatrávňovacími tvárnicami,
                                   - zachytávanie dažďových vôd  riešiť na vlastnom pozemku
                                   vsakovaním, alebo retenciou s ohľadom na inžiniersko-geologické
                                   pomery v území,
                                   - ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých sadových úprav.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti a životného prostredia, ochrana prírody
a vybraných zložiek ŽP – odpadové hospodárstvo listom č.: OU-BA-OSZP3-2018/67246-
1/DAD zo dňa 27.07.2018.
 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 požitie v rámci svojej činnosti: odpad takto nevyužitý
 ponúknuť na prípravu na opätovné požitie 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,
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– 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 účelne zabezpečiť jeho recykláciu alebo
iné zhodnotenie,

            – odovzdávať 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 MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
            – ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním 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
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 stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob
nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.
4/  Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob
nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava listom č.43042/2019/Me zo dňa
25.10.2019:
1/ Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov
príslušného pracovníka BVS,
2/ Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
3/ V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonávať  činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4/ Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť
o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS,
5/ K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite,
6/ Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7/  Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty,
signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných
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potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV,
8/ Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV,
9/  Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Siemens Mobility s r.o., Bratislava listom č.PD/BA/159/19 zo dňa 08.10.2019:
– pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
– všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme
   uložiť do chráničiek,
– pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens Mobility,
   s r.o.: p.Kubišta
– v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia,
   požadujeme dodržať ochranné pásmo pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN
   a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s r.o.,
– v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác
   prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s r.o. a spoločne sa dohodnúť spôsob realizácie,
– k odovzdaniu staveniska pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať
   stavebný dozor Siemens Mobility, s r.o.,
– prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných
   prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,
– práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje
stavbu v rozpore  s  vydaným   stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do
výšky  165 970 €.

Po ukončení prác stavebník predloží špeciálnemu 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
· geometrický plán
· doklad o zápise do digitálnej mapy
· právoplatné rozhodnutie k užívaniu vodnej stavby podľa § 27 vodného zákona

14/ V konaní boli uplatnené námietky účastníkov konania Ing. Juraja Lopušníka a  Ing.
Gabriely Lopušník, obaja bytom Nobelova 12A zo dňa 19.06.2020:
1/ – žiadame o  zabezpečenie vjazdu na parkovacie miesta prostredníctvom rampy
s diaľkovým ovládaním a príslušným značením P-RESERVE s  dodatkovou tabuľou
parkovanie povolené len so súhlasom vlastníkov.
2/ – na okraji parcely 13443/225 smerom k štadiónu zabezpečiť zníženého verejného
osvetlenia, ako aj zábranu, ktorá zabráni vjazdu a výjazdu na parkovacie miesta od štadiónu
(parcely 13443/1).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania Ing. Juraja Lopušníka a  Ing. Gabriely
Lopušník z 19.06.2020:
1/ námietka relevantná
2/ námietka relevantná
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                                                   Odôvodnenie

 Dňa 27.11.2019 bola tunajšiemu špeciálnemu stavebnému  úradu doručená žiadosť
stavebníka VI GROUP spol. s r.o., so sídlom Roľnícka 157, 831 07 Bratislava  o  vydanie
stavebného povolenia pre stavbu „Parkovacie miesta Odborárska ulica“  na Odborárskej
ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13443/162-169, 13443/228, 13443/229, 13443/225,
13443/226,  katastrálne územie Nové Mesto.

 Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie na umiestnenie stavby
č.2840/2019/UKSP/SILJ-22 zo dňa 14.10.2019, právoplatné 22.11.2019.

Špeciálny stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a
§ 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona po doplnení
konania dňa 15.04.2020  oznámil listom č. 2633/2020/UKSP/ŠSU/HOLV-ozn. zo dňa
01.06.2020, verejnou vyhláškou a vyvesením v príslušných vchodoch účastníkom konania a
dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň dotknuté orgány
poučil, že ak neoznámia v určenej, alebo predĺženej  lehote svoje stanoviská, má sa zato, že so
stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Účastníci konania a dotknuté orgány  mohli svoje námietky uplatniť do 06.07.2020.
Žiaden z dotknutých  orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona
o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

Stavebník preukázal právo k pozemkom parc.č. 13443/162-169, 13443/228,
13443/229 listom vlastníctva č.6180, k pozemku parc. č. 13443/225 listom vlastníctva č. 6410
a k pozemku 13443/226  vecným bremenom z listu vlastníctva č.477, spočívajúce v
povinnosti strpieť prechod peši, prejazd motorovými prostriedkami, vybudovanie, existenciu
a užívanie účelovej komunikácie v prospech vlastníka pozemkov, na ktorých sa predmetná
stavba nachádza.

Vyjadrenie účastníkov konania Ing. Juraja Lopušníka  a  Ing. Gabriely Lopušník, zo
dňa 19.06.2020  stavebný úrad  vyhodnocuje nasledovne:

K bodu 1/ a 2/ - pripomienku realizovať po dohode so stavebníkom.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní zistil, že uskutočnením ani budúcim
užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky
určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané  osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 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 50,00 Euro bol zaplatený prevodom na účet MČ-N.M.
Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/  VIGROUP, spol. s r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
2/  Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava,
3/  Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby s.č. 13816 v Polyfunkčnom dome
      Nobelova 12A, 12B a vlastníci pozemkov pare. č. 13443/39, 13443/20 zapísaní na LV č. 6131
4/  Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby s.č. 1270 v Polyfunkčnom dome 3,3A
      zapísaní na a vlastníci pozemku pare. č. 13443/3, 13443/6 LV č. 2858
5.  Valivé ložiská P&M, s.r.o., Odborárska 1, 831 02 Bratislava
6.  Hlavné mesto SR Bratislava, SSN, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Dotknuté orgány a organizácie:
1.  Hlavné mesto SR Bratislava, MAGS OUIC, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2.  Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
3.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
4.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP, - TU
5.  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6.  Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
7.  Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
8.  Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 OS Bratislava
9.  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava - KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
11. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
14. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova36, 851 O 1 Bratislava
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
18. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85 l 01 Bratislava
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                          (podpis, pečiatka )

Deň vyvesenia:                                                                                                  Deň zvesenia:
– v bytovom dome Nobelova 12A, 12B–

                                      – v bytovom dome Odborárska 3, 3A:   –


