MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3
2232/2020/UKSP/VORE-84

Bratislava 07.09.2020

ROZHODNUTIE
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 § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a § 66 stavebného zákona

povoľuje
stavbu „Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 –
OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37,
11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave (ďalej len
stavebníkovi Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, IČO
(ďalej len „stavebník“).

OŠ4 a po
11700/30,
„stavba“)
35823542

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Antonom
Plavčanom, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 0741*Z*A2), je návrh trasy
horúcovodnej prípojky do OST v bytovom dome Kutuzovova 6. Začiatok stavby je
v existujúcej šachte OŠ4/1 v priestore medzi objektom Ministerstva obrany SR a objektom
SIS na Kutuzovovej ulici. Následne trasa v lome L2 odbočí z trasy pôvodného
horúcovodného kanála smerom k objektu Ministerstva obrany a vedie novou trasou popod
murované oplotenie objektu MO SR za oplotením v areáli MO SR. Trasa dva krát križuje
komunikáciu v správe MO SR. Následne vchádza do dvora bytového domu Kutuzovova 6,
kde končí v priestore OST 698. Začiatok predmetnej stavby je v lomovom bode trasy L1,
koniec hlavného rozvodu 2x DN 76,1x2,9/160 je v lomovom bode L8. Navrhovaný
horúcovod má charakter líniovej stavby, vedenej pod cestami, spevnenými plochami
a trávnikom v podzemnom prevedení. Miesto výstavby horúcovodnej prípojky v objekte OST
je v suterénnej časti OST v miestnosti OST, kde je koncová šachta horúcovodu, do ktorej je
zaústený existujúci kanál s potrubím. Dĺžka trasy potrubia je 135 m.
Podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Antonom
Plavčanom, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 0741*Z*A2). Projektová
dokumentácia je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto
povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané 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 nadobudnutia právoplatnosti
povolenia. 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 nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavebné povolenie stráca podľa § 67, ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa s
uskutočňovaním stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
5. Stavebník je podľa § 66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému
úradu začatie stavby.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1, písm.
d) stavebného zákona do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do
začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa
stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto
činnosti.
7. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť
denník o stavebných prácach.
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
9. 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.
10. 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.
11. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.
12. Stavebník je povinný stavbu označiť na viditeľnom mieste štítkom s týmito údajmi:
- označenie stavby,
- označenie stavebníka,
- kto a kedy stavbu povolil,
- termín ukončenia stavby,
- meno zodpovedného vedúceho stavby.
13. 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.
14. Stavebník je povinný:
- zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre
rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM10 – prach
dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom
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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. 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.,
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. Skladovanie stavebného materiálu počas
realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j. uliciach, námestiach, chodníkoch
a pod. nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné
požiadať Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto,
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,
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,
výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia
vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné
náradie, práce vykonávať ručne. Odkryté podzemné vedenia technického vybavenia
územia zabezpečiť proti poškodeniu,
preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia technického vybavenia
územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, stanovisko č.
ASM-41-493/2020 zo dňa 28.02.2020:
V blízkosti stavby pri lomovom bode L6 na výkrese TP 056-C-01 sa nachádzajú zemné
káble v správe ZaS KIS.
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Pred výkopovými prácami je bezpodmienečne nutné si vyžiadať zameranie a vytýčenie
jestvujúcich inž. sietí na dotknutých pozemkoch príslušníkmi ZaS KIS (kontakt: kpt.
Matej Pástvy č.t. 0960/406 150 alebo 0960/406156).
Počas vykonávania stavebných prác nepoškodiť technológie, dátové vedenia a žľabové
trasy v správe ZaS KIS.
Výkopové práce vykonávať ručne – na dotknutých pozemkoch je zabudovaná sieť
automatického zavlažovania /pozemok p. č. 11700/28 – snímač a spúšťač/.
Výkopovú zeminu umiestňovať mimo jestvujúcu komunikáciu na zabezpečenie stálej
prejazdnosti.
Stabilizovať oplotenie pozemkov proti nechcenému zosuvu a poškodeniu vplyvom
výkopových a montážnych prác.
Po ukončení výkopových prác treba výkopy dať do pôvodného, užívania schopného a
estetického stavu.
Na kolaudáciu časti stavebných prác na pozemku MO SR prizvať tiež zástupcu SPO
Bratislava a HS MO SR.
Po dobu realizácie stavby úzko spolupracovať s SPO Bratislava a HS MO SR.
Po ukončení diela predložiť kópiu správy so zakreslením nových trás horúcovodu o
bezpečnosti, tlakových skúškach a preskúšaní diela, tak aby bolo evidentné, že dielo bolo
riadne vykonané podľa projektu a spĺňa požadované tech. normy.
Zabezpečiť prejazdnosť komunikácií postavených na pozemkoch parcely registra C KN
č. 11700/28; 11700/30; 11700/37 v plnom rozsahu aj na križovatkách a v križovaniach
horúcovodu s komunikáciou.
Výkopy v cestnej komunikácii prekryť prejazdným zariadením (plech, mostík).
Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby žiadame zabezpečiť prejazdnosť
(obslužnosť) miestnej komunikácie Kutuzovova ulica o minimálnej šírke jedného
jazdného pruhu 3,5 m.
V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby
postupovať v zmysle §7 a §24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č.
35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.
Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť
priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk.
Ďalej žiadame:
Investor zabezpečí porealizačné geodetické zameranie trasy horúcovodnej prípojky pred
jej zásypom (aj vo vektorovom tvare DWG, DGN alebo VYK) a následne zabezpečí
vyhotovenie Geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, v ktorom sa určí
ochranné pásmo 1 m na každú stranu od trasy horúcovodnej prípojky;
Pred úradným overením Geometrického plánu je investor povinný zaslať Geometrický
plán na ASM Bratislava, odbor správy nehnuteľností, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava
na odsúhlasenie;
Investor zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku, ktorým bude určená výška
jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena;
Investor sa v zmysle žiadosti zaväzuje spracovať bezodkladne po realizácií zmluvu o
zriadení vecného bremena, ktorá bude podaná spolu s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností;
Po realizácií diela bude zriadené vecné bremeno „In rem“ na časti parciel registra „C“
KN č. 11700/28; 11700/30; 11700/37
Uvedené podklady spolu s návrhom Zmluvy o zriadení vecného bremena doručí investor
na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47
Bratislava;
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Ďalšie detaily bude investor komunikovať s príslušnými zložkami MO SR, pričom je
povinný poskytnúť MO SR potrebnú súčinnosť pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Začiatok stavebných prác oznámiť priamo Stredisku prevádzky objektov Bratislava
(ďalej len SPO Bratislava), Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Mgr. Wimmerová č.t.
0960 317111, Jozef Hanic č.t. 0960 327599; resp. Hospodárskej správe MO SR Ing.
Puškár č.t. 0960322239.

Slovenská informačná služba, stanovisko č. SIS-83/30-345-1/2020 zo dňa 01.06.2020:
Pred výkopovými prácami je bezpodmienečne nutné vykonať zameranie a vytýčenie
jestvujúcich inžinierskych sietí na dotknutých pozemkoch;
Výkopové práce vykonávať ručne;
Na pozemkoch v správe Slovenskej informačnej služby sa nesmú nachádzať dočasné
skládky sypkého materiálu, skládky iného stavebného materiálu a zariadenie staveniska;
Pri realizácii prác nebude akokoľvek obmedzený vjazd a výjazd motorových vozidiel do
objektu Slovenskej informačnej služby z Kutuzovovej ulice;
Akákoľvek fotodokumentácia staveniska s prípadným záberom na objekt Slovenskej
informačnej služby môže byť vykonaná iba so súhlasom styčného dôstojníka SIS a za
ním určených podmienok;
Po ukončení diela predložiť kópiu správy o bezpečnosti diela, tlakových skúškach a
preskúšaní diela tak, aby bolo evidentné, že dielo bolo vykonané podľa projektu a spĺňa
požadované technické normy;
Pri realizácii stavby žiadame zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) miestnej komunikácie
Kutuzovova ulica o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m;
Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami a v
úsekoch záberu stavby;
Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť
Slovenskej informačnej službe na e-mail eko@sis.gov.sk a p. Bartekovi tel. 0917 834361
v predstihu 5 pracovných dní;
Investor zabezpečí porealizačné geodetické zameranie trasy horúcovodnej prípojky pred
jej zásypom (aj vo vektorovom tvare DWG, DGN) a následne zabezpečí vyhotovenie
Geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, v ktorom sa určí ochranné pásmo 1
m na každú stranu od trasy horúcovodnej prípojky;
Pred úradným overením Geometrického plánu je investor povinný zaslať Geometrický
plán na adresu Slovenská informačná služba, P. O. BOX 69, 810 01 Bratislava;
Investor zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku, ktorým bude určená výška
jednorázovej náhrady a jej uhradenie za zriadenie vecného bremena;
Investor sa v zmysle žiadosti zaväzuje spracovať bezodkladne po realizácii diela zmluvu
o zriadení vecného bremena, ktorá bude podaná spolu s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností;
Po realizácii diela bude zriadené vecné bremeno „in rem“ na parcelu registra „C“
parcelné číslo 11 700/39;
Ďalšie detaily bude investor komunikovať priamo, alebo prostredníctvom ním
splnomocneného subjektu komunikovať s príslušnými zložkami SIS, pričom je povinný
poskytnúť SIS potrebnú súčinnosť pri uzatváraní Zmluvy o zriadení vecného bremena.
Vlastníci bytového domu Kutuzovova 2-6, v zastúpení Bytovým družstvom Bratislava
III, vyjadrenie č. 1899/2019 zo dňa 25.11.2019:
Príjazdová cesta na parkovisko a ku garážam vlastníkov bude prejazdná pre motorové
vozidlá aj chodcov počas rekonštrukcie,
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Po ukončení prác bude príjazdová cesta a okolie spevnená jednotným betónovým alebo
asfaltovým povrchom.

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu bez stavebného
povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta v zmysle vyššie uvedeného
paragrafu.
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,
- zmluva o zriadení vecného bremena spojeného s pozemkami, na ktorých sa
nachádza stavba.
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 neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
Odôvodnenie
Dňa 10.01.2020, podal stavebník, v zastúpení splnomocneným zástupcom UNITEC
HOLDING spol. s r.o., Vidlicová 14, 831 01 Bratislava, IČO 31353371, žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova
od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28,
11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave.
K žiadosti stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú Ing. Antonom
Plavčanom, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 0741*Z*A2), ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia, a doklady.
Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný
podklad pre vydanie stavebného povolenia, preto rozhodnutím č. 2232/2020/UKSP/VORE100 zo dňa 06.05.2020 stavebné konanie prerušil a stavebníka vyzval k doplneniu podania
v lehote do 31.12.2020. Podanie bolo doplnené dňa 15.06.2020.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil
účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č.
2232/2020/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 22.07.2020 začatie stavebného konania, pričom
v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe podmienky staveniska a žiadosť
s prílohami poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby.
Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky do 20.08.2020. Do
podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania a neboli vznesené námietky
účastníkov konania voči vydaniu tohto rozhodnutia. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal
podľa ustanovenia § 61 ods. 6 o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.
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Pozemok registra „C“ KN parc. č. 11700/39, k. ú. Nové Mesto v Bratislave, je podľa
listu vlastníctva č. 2273 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej informačnej
služby, Vajnorská 37-39, 810 00 Bratislava. Pozemky registra „C“ KN parc. č. 11700/28,
11700/37, 11700/30, k. ú. Nové Mesto v Bratislave, sú podľa listu vlastníctva č. 1403 vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Pozemky registra „C“ KN parc. č. 11710/2, 11710/4, k. ú.
Nové Mesto v Bratislave, sú podľa listu vlastníctva č. 2913 vo vlastníctve vlastníkov
Bytového domu Kutuzovova 2, 4, 6, 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.
Poučenie
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 400,- eur bol uhradený bankovým prevodom.

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava,
v zastúpení UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
2. Vlastníci bytového domu Kutuzovova 2, 4, 6, zapísaní na liste vlastníctva č. 2931,
v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava
3. Teploprojekt, s.r.o., Ing. Anton Plavčan, Jánošíkova 22, 972 51 Handlová
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Slovenská informačná služba, Vajnorská 39, P.O.BOX 69, 810 00 Bratislava
Na vedomie jednotlivo:
Dotknutým orgánom:
6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Doručuje sa za účelom vyvesenia
11. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť
po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
12. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, so žiadosťou
zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu Kutuzovova 2, 4, 6
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu
Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:
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