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Vec  
 
Oznámenie  
o  doplnení  a úprave  návrhu na zmenu územného rozhodnutia č. ÚKaSP-2006-07/1645-RMK-655  
Územné konanie :     č. ÚKaSP-2010-11/093-KON a 1458/2021/UKSP/POBA  
Názov stavby:          „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“ 
                                  (ďalej len ako “Líniová stavba“) 
Miesto:                      podľa vyznačenia v situácii pre umiestnenie Líniovej stavby  
Lokalita:                    Zátišie 
Katastrálne územie:   Nové Mesto  v Bratislave 

 
 
 Dňa 06.10.2020 Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481so sídlom  Primaciálne nám. 1, 

81499 Bratislava, ktoré v konaní na základe plnej moci zastupuje Generálny investor Bratislavy, 
IČO:00698393 so sídlom Záporožská 5, 85292 Bratislava ( ďalej len ako „Navrhovateľ“)  doplnil 
a upravil  návrh na zmenu  rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom  „Predĺženie Tomášikovej 
ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave ( ďalej len ako 
„Líniová stavba“),vedenom v správnom konaní pod č. ÚKaSP – 2010-11/093-KON.  

 Líniová stavba bola umiestnená rozhodnutím č. ÚKaSP-2006-07/1645-RMK-655 zo dňa 09.02.2007, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2007 podľa situácie pre umiestnenie stavby a  dokumentácie 
na územné rozhodnutie, ALFA 04, a. s., 03/2005 (aktualizácia 09/2006). Úprava Tomášikovej ul. v úseku 
medzi obratiskom električiek (km 0,000) a osou Vajnorskej ul. (km 0,203) bola zahrnutá do územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Lakeside Office Park Bratislava“ (ďalej len „LOP“), ktoré vydala 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dňa 26.04.2006 pod č. ÚKaSP-2006/340-KHA-610 (právoplatnosť 
nadobudlo dňa 24.05.2006) pre stavebníka TriGranit Centrum a.s. Bratislava.  

Líniová stavba bola začatá, stavebné objekty SO 01 Rozšírenie komunikácie na Tomášikovej ul., SO 

02 Rozšírenie komunikácie na Vajnorskej ul., SO 03 Preložka uličných vpustí boli stavebne povolené a 

následne skolaudované rozhodnutím č. MAGS SSU/31678/2007/511208- 3/IH zo dňa 31.10.2007. 
Dňa 27.01.2010 Navrhovateľ požiadal o zmenu územného rozhodnutia o umiestnení Líniovej 

stavby z dôvodov, že v území došlo k výrazným zmenám, ktoré zmenili východiskový podklad pre 
stavbu: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“ (1/2 profil) a jej 1. časť 
Križovatka Vajnorská - Tomášikova a úsek Vajnorská - Gavlovičova bol upravený aj technický návrh 
riešenia križovatky Vajnorská - Tomášikova v rámci DSP Líniovej stavby, podľa  dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, ktorú  v októbri  2009 vypracoval CEMOS, projektová kancelária, s.r.o., IČO: 

Podľa rozdeľovníka 

mailto:banm@banm.sk
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35744022, so sídlom Mlynské nivy 68, 82105 Bratislava, hl. inžinier Ing. Juraj Šmigura, autorizovaný 
stavebný inžinier SKSI reg. č. 4170*A2 ( ďalej len ako „Projektant“). 

Návrh na zmenu  rozhodnutia č. ÚKaSP-2006-07/1645-RMK-655 bol oznámený listom č. ÚKaSP-
2010-11/093oz-KOn dňa 06.06.2011.  

Vstupom nového investora ATRIOS real estate s.r.o. do územia bolo preprojektované dopravné 
napojenie plánovanej stavby s názvom „ Polyfunkčný komplex Zátišie “ v križovatke Tomášikova – 
Zátišie a tak Navrhovateľ predložil  doplnenie a úpravu návrhu na zmenu územného rozhodnutia č. 
ÚKaSP-2006-07/1645-RMK-655. 

K  doplneniu a úprave návrhu na zmenu územného rozhodnutia Navrhovateľ predložil 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie ( ďalej len ako DUR“) , ktorú  v septembri 2020 vypracoval 
Projektant a doklady o jej prerokovaní s dotknutými orgánmi.  

Doplnenie a úprava návrhu na zmenu rozhodnutia č. ÚKaSP-2006-07/1645-RMK-655 rieši: 
- Vloženie obojsmerného cyklochodníka šírky 3,0 m na Vajnorskej ulici vľavo v km 0,175 — 0,365 

(požiadavka Magistrátu hl. m. SR Bratislava). Objekt 102-01 O Úprava križovatky Vajnorská - 
Tomášikova (1. časť). 

- Vloženie jednosmerného cyklochodníka šírky 2,0 m v rámci predĺženia Tomášikovej ulice vpravo v 
km 0,225 - 0,350 (požiadavka Magistrátu hl. m. SR Bratislava). Objekt 101-01A Tomášikova ulica 
km 0,218 - 1,020 pravý pás (l.časť). 

- Zrušenie vjazdu do areálu firiem v km 0,250 predĺženia Tomášikovej ulice vpravo. Územie využije 
ATRIOS real estate s.r.o. na investíciu „Polyfunkčný komplex Zátišie “. 

- Odsun pravého jazdného pásu predĺženia Tomášikovej ulice v km 0,225 - 0,350 (napriamenie trasy) 
a rozšírenie stredného deliaceho pásu v tomto úseku. Zmena nemá vplyv na šírkové usporiadanie 
predĺženia Tomášikovej ulice. 

- Posun zastávky MHD v predĺžení Tomášikovej ulice (km 0,250 vpravo) bližšie do križovatky s 
Vajnorskou ulicou (využitie priestoru po zrušení vjazdu do areálu). 

- Zriadenie vjazdu a výjazdu z Vajnorskej ulice v km 0,365 vľavo. Vjazd a výjazd na Vajnorskú ulicu 
bude slúžiť len pre zásobovanie objektu „Polyfunkčný komplex Zátišie“. 

- Posun napojenia ulice Zátišie na predĺženú Tomášikovu ulicu do predĺženia Tetmayerovej ulice. 
Posun vytvorí priesečnú prehľadnú križovatku namiesto v pôvodnej DÚR navrhovanej odsadenej 
križovatky. Z predĺženia Tetmeyerovej ulice bude možný len výjazd na predĺženú Tomášikovu ulicu 
rovnako ako bolo uvažované v pôvodnej DÚR. 

- Zásah do pozemkov ATRIOS reál estate s.r.o.: 
Jedná sa o pozemky: 
Pac. reg. „C“ č. 12780/176, ostatné plochy (zásah o rozlohe 2306 m2), 
Parc. reg. „C“ č. 12781/6, zastavané plochy a nádvoria (zásah o rozlohe 832 m2), 
Parc. reg. „C“ č. 12781/261, zastavané plochy a nádvoria (zásah o rozlohe 1,94 m2), zapísané na liste 
vlastníctva č. 2108, k.ú. Nové Mesto, ktoré poslúžia na vybudovanie: 
- obojsmerného cyklochodníka šírky 3,0 m na Vajnorskej ulici vľavo v km 0,175 - 0,365 
- jednosmerného cyklochodníka šírky 2,0 m v rámci predĺženia Tomášikovej ulice vpravo v km 225-

0,275. _ 
- chodníka pre peších šírky 2,25 m - 2,80 m pozdĺž Vajnorskej ulice vľavo v km 0,190- 0,360  
- chodníka pre peších šírky 2,25 m v predĺžení Tomášikovej ulice v km 0,225 - 0,275. 
- zastávky MHD v predĺžení Tomášikovej ulice (km 0,250 vpravo). 
- zastávky MHD na Vajnorskej ulici (km 0,300 vľavo). 
- pravého odbočovacieho pruhu z Vajnorskej ulice na Tomášikovu ulicu v km 0,240 - 0,335 
- dvoch priebežných jazdných pruhov navrhovanej komunikácie (predĺženie Tomášikovej ulice) v 

smere od Vajnorskej ulice v km 0,225 - 0,275. 
- dvoch priebežných jazdných pruhov, jedného ľavého odbočovacieho pruhu a jedného pravého 

odbočovacieho pruhu smerom z predĺženia Tomáškovej ulice do Vajnorskej ulice v km 0,225 - 
0,250 

 

Charakteristika územia a spôsob jeho doterajšieho využitia: 
Územie je rovinaté s priemernou nadmorskou výškou cca 135 m n. m., z veľkej časti zastavané, 
poľnohospodársky nevyužívané. Navrhovaná komunikácia bude prechádzať výrazne urbanizovaným 
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mestským prostredím, ktoré sa v súčasnosti veľmi dynamicky rozvíja. Dominujú aktivity investorských 
a obchodných spoločností pozdĺž komunikácií Vajnorská a Račianska. V priamom dotyku s plánovaným 
predĺžením Tomášikovej ulice je Administratívno-obchodný komplex „Lakeside Office Park“ investora 
TriGranit Centrum, a.s. Bratislava, kde bolo vydané pôvodné územné rozhodnutie po os Vajnorskej ulice. 
Negatívnym dopadom na existujúcu zástavbu bude pomerne veľký rozsah demolácií, ktoré vyplývajú z 
umiestnenia navrhovanej stavby. Odstránia sa celé nadzemné časti objektov a základové konštrukcie. 

V priestore navrhovaného predĺženia Tomášikovej ulice sa v súčasnosti nachádza množstvo 
inžinierskych sietí, vedení a iných zariadení, ktoré sú sústredené predovšetkým v priestore križovatiek 
Tomášikovej s Vajnorskou a Račianskou ulicou a bude potrebné ich preložiť resp. ochrániť v 
nevyhnutnom rozsahu. Rozsah a spôsob navrhovaných preložiek, rekonštrukcií a úprav všetkých 
dotknutých inžinierskych sietí, vedení a súvisiacich technických zariadení bol prekonzultovaný s 
príslušnými správcami. Ochranné pásma týchto sietí sú v zmysle platných technických noriem a 
predpisov. 

V území nie sú evidované žiadne chránené územia ani kultúrne pamiatky. Navrhovanou stavbou dôjde k 
výrubu viacerých stromov a z časti k likvidácii vysokej kríkovej zelene. 

V súčasnej dobe v danom území bola zrealizovaná I. etapa výstavby „Lakeside Office Parku“. Podľa 
vyjadrenia investora stavby TriGranit Centrum a.s., bolo konštatované, že z hľadiska dopravného 
napojenia už boli zrealizované všetky pripojenia, ktoré postačujú aj pre ďalšie etapy výstavby „Lakeside 
Office Parku“. 

Stručný popis Líniovej stavby: 
Navrhovaná cesta je prepojením Tomášikovej ulice a súčasných mestských radiál Vajnorskej a 
Račianskej cesty, v úrovňových svetelne riadených križovatkách. Jedná sa o mestskú zbernú 
komunikáciu funkčnej triedy B2. Vybudovaná bude v šírkovom usporiadaní MZ 19,0/60 (smerovo 
rozdelená) v úseku Vajnorská - Gavlovičova a MZ 15,5/60 v úseku Gavlovičova - Račianska. Dĺžka 
úpravy navrhovanej trasy Tomášikovej ul. bude 1 266 m. Nadväzujúce úseky Vajnorskej a Račianskej 
ulice budú v šírkovom usporiadaní MZE 31,0/60 s jestvujúcim električkovým pásom v strede. Na 
Vajnorskej ul. bude posunutá zástavka autobusov DPB v smere von z mesta. 

Navrhnuté šírkové usporiadanie cesty má v zmysle STN 73 6110 prípustnú intenzitu dopravy 600 
skutočných vozidiel za hodinu a bude vyhovovať aj prognózovaným intenzitám v roku 2008, 2018, 2028 
a 2038 pri požadovanej jazdnej rýchlosti 60 km/h. Odvodnenie vozovky bude zabezpečené priečnym 
strechovitým sklonom 2 %, lokálnym zachytávaním dažďových odpadových vôd uličnými vpustmi, 
ktoré sú napojené na cestnú kanalizáciu zaústenú do zberača C verejnej kanalizácie. Uličné vpusty budú 
umiestnené v odvodňovacom žľabe, ktorý bude umiestnený vo vodiacom prúžku. Okrem odvodnenia 
bude cesta vybavená vonkajším verejným osvetlením. 

S vybudovaním predĺženia Tomášikovej ulice súvisí aj vybavenie komunikácie a stavebné objekty 
nevyhnutné pre začlenenie stavby do územia, zachovanie existujúcich vzťahov v území a funkčnosti 
inžinierskych sietí (realizácia premostenia nad železnicou a Kukučínovou ul., protihlukových clôn a 
fasádnych úprav admin. budov, zárubných a oporných múrov a oplotení, výstavba súbežných chodníkov 
v šírke podľa požiadaviek pešej dopravy, zastávok MHD pre autobusovú aj koľajovú dopravu, 
stavebných úprav križovatiek a priľahlých komunikácií, prípojky NN pre verejné osvetlenie a CSS, 
úprave a ochrane jestvujúcich VN a NN vedení, ochrane NTL plynovodu, rekonštrukcii VO a úprave 
CSS v križovatkách, preložky optických, diaľkových, oznamovacích a zabezpečovacích káblov ŽSR, 
preložky napájacích a ovládacích káblov DPB, preložky TV električiek, preložky telefónnych káblov a 
optických vedení káblových operátorov ako aj vegetačných úprav Tomášikovej ulice). 

Navrhované predĺženie Tomášikovej ulice odbremení hlavne dopravu na Vajnorskej ulici, prepojí cestu 
s Račianskou ulicou, čím sa zjednoduší prístup do Rače ako i mesta a v neposlednom rade bude zbernou 
komunikáciou navrhovaného urbanizovaného územia. 

 

 

Členenie Líniovej stavby na stavebné objekty: 
Na základe posúdenia výkonnosti navrhovaného technického riešenia bola stavba rozdelená do dvoch 
etáp a troch ucelených časti tak, ako sa bude odovzdávať do užívania. 

Celá stavba spracovávaná v D SP bude z finančných dôvodov rozdelená na nasledovné časti: 
1. časť Križovatka Vajnorská - Tomášikova a úsek Vajnorská - Gavlovičova 
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2. časť Gavlovičova - Račianska 
3. časť Križovatka Račianska - Tomášikova 

Etapy Líniovej stavby: 
I.    etapa uvažuje s budovaním Tomášikovej ul. v polovičnom profile v troch ucelených častiach    
      (zárodok križovatky Tomášikova - Vajnorská v plnom profile). 
II.  etapa predstavuje dobudovanie I. etapy do plného profilu komunikácie v troch ucelených častiach. 

Opis prebiehajúcich hraníc územia: 
Začiatkom úpravy jestvujúcej Tomášikovej ulice je križovatka s prístupovou komunikáciou do areálu 
„Lakeside Office parku“ (vpravo) a začiatok odbočenia električkovej trate na železničnú stanicu 
Bratislava - Nové Mesto. Ďalej bude viesť predĺžením cez križovatku s Vajnorskou ulicou (km 0,200) a 
s pokračovaním do ulice Zátišie v plnom profile (po km 0,350, ako smerovo rozdelenej komunikácie), 
kde je dnes jednostranná rodinná zástavba. Tejto zástavbe predchádza priamo v križovatke s Vajnorskou 
ulicou prevádzkový areál firmy Tercoplast. Na opačnej strane dnešnej komunikácie je umiestnený areál 
fy Reving, ktorý bude výstavbou čiastočne zasiahnutý. V trase existujúcej komunikácie sú ďalej 
umiestnené garáže Slovenského červeného kríža a ešte ďalej administratívne a skladové priestory fy 
Astra (výstavbou komunikácie dotknuté). 

Za týmito objektami sa navrhovaná komunikácia postupne odkláňa vpravo smerom k železničnej trati 
Bratislava Nové Mesto-Bratislava Predmestie, kde vstupuje do pomerne zanedbaného a zdevastovaného 
územia, ktorému dominujú dožívajúce radové prefabrikované garáže. Ich využívanie bude stavbou 
výrazne obmedzené a značná časť bude musieť byť asanovaná. Výstavbou komunikácie bude zasiahnutá 
aj AB fy INSMAT-INSSPOL, ktorá bude zdemolovaná celá. Od km 0,350 po km 1,469 Račiansku ulicu, 
bude komunikácia pokračovať v plnom profile (smerovo rozdelená komunikácia, štyri jazdné pruhy). 

Podstatná časť trasy Tomášikovej ulice bude vedená v tesnom súbehu so železničnou trasou, čím sa 
posilní charakter územia ako významného dopravného koridoru, z čoho vyplýva že časť stavby je aj v 
ochrannom pásme železnice. V tomto súbehu na opačnej strane povedie trasa pozdĺž areálu bývalej 
TESLY, kde je umiestnených viacero rozličných stavebných objektov (administratívnych, skladových, 
výrobných, garážových, atď.), z ktorých veľká časť bude stavbou dotknutá (nutná asanácia). 

Pred koncom úseku sa trasa budúcej Tomášikovej ulice dostane do kontaktu s dopravným koridorom, v 
ktorom je umiestnená mestská komunikácia - Kukučínova ulica a súbežne s ňou železničná trať 
Bratislava Predmestie-Bratislava Filiálka, ktorý mimoúrovňovo križuje mostným objektom. S týmto 
koridorom susedí novovybudované obchodné centrum LIDL, ku ktorému prináleží parkovisko osobných 
automobilov. V mieste terajšej prístupovej komunikácie k parkovisku LIDL vyústi navrhovaná 
Tomášikova ulica napojením sa v úrovňovej svetelne riadenej križovatke na významnú mestskú radiálu 
Račiansku ulicu. 

Navrhované výškové vedenie Tomášikovej rešpektuje súčasný stav aj výhľadové zámery železnice 
„Prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“. 

Druhy parciel dotknutých pozemkov, podľa evidencie nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných 
práv sú uvedené v časti J návrhu. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie a sú spracované v 
tabuľkách pre trvalý a ročný dočasný záber, vrátane predbežného výkupového súpisu a registra 
vlastníkov + doplnenie parciel na základe LV č. 20108 pre plánovanú výstavbu Polyfunkčného komplexu 
Zátišie. 

Navrhovateľ nepreukazuje písomný súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov v zmysle § 36, § 38, § 
139 ods. (3) písm. b), § 108 ods. (2) písm.a) a f)  stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
nakoľko sa jedná o líniovú verejnoprospešnú dopravnú stavbu, ktorá je v súlade so schválenou UPD 
hl. m. SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov v územnom konaní  

Vzhľadom na to, že ide o návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby sa údaje 
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., podľa § 3 (k § 35 stavebného zákona) ods. (1) písm. c) 
a d) neuvádzajú. 

              Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“) 
doplnenie a úpravu návrhu preskúmal a vzhľadom k tomu, že predložené podklady  nepostačovali na 
riadne a spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v  konaní podľa   §35 ods. 3 
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stavebného zákona  listom zo dňa  27.01.2021 vyzval Navrhovateľa na doplnenie návrhu a 
zároveň  rozhodnutím č. 1458/2021 a 10265/2020/UKSP/POBA-11 správne konanie prerušil.30.04.2021.                                     

 

Navrhovateľ podanie dňa 15.03. a  21.04.2021 doplnil a požiadal o predĺženie lehoty na úplné 
doplnenie návrhu. Dňa 19.05. a 26.05.2021 návrh doplnil. Po poslednom doplnení je návrh v súlade s § 
35 stavebného zákona a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona úplný. 

 

Stavebný úrad  tak podľa ust. § 36 ods. 1. stavebného zákona 
 

o z n a m u j e 
 

doplnenie a úpravu návrhu na zmenu územného rozhodnutia  č. ÚKaSP-2006-07/1645-RMK-

655 zo dňa 09.02.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2007, ktorého začatie bolo oznámené 

pod č. ÚKaSP-2010-11/093oz-KON zo dňa 06.06.2011, dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania a  zároveň  v súlade  s ust. § 36 ods.2  stavebného zákona upúšťa od  ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania, nakoľko Hl. m. SR Bratislava vo svojom záväznom stanovisku vyjadrilo súlad 

doplnenia a úpravy návrhu Líniovej stavby  s platným územným plánom,  podľa ktorého je možné 

doplnenie a úpravu návrhu na zmenu umiestnenia  Líniovej stavby posúdiť. 

 
Účastníci územného konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky uplatniť do 10 

pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa k nim nebude prihliadať. 

Podľa §36 ods.3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného 
konania k navrhovanej Stavbe  neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, 
že so Stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

V súlade s  §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré 
sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov 
konania, že podľa § 42 ods.5)  stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré 
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade na Junáckej ulici č. 1, v 
budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, v stránkových hodinách (pondelok a streda 8.00 – 
12.00, 13.00 – 17.00 hod., pričom je potrebné požiadať telefonicky z vrátnice úradu zodpovedného 
pracovníka podľa údajov v kolónke vybavuje, o poskytnutie spisového materiálu. 

  V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č.37/2020 

zo dňa 27.07.2020 

Ing. Arch. Kamila Marušáková 

vedúca odd. ÚK a SP 
Príloha: Situácia umiestnenia Stavby 
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Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
       v zastúpení :   Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 

  v zastúpení :   PKT s.r.o., Rovniankova 16, 851 02  Bratislava 
2. Vlastníci pozemkov určených pre umiestnenie  Líniovej stavby  
3. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich  
4. Vlastníci susedných stavieb, ktorí môžu byť stavbou dotknutí 

Doručuje sa poštou doporučene:  

Dotknutým orgánom : 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ŽD, dráhový stavebný úrad, BOX 100, 810 05 Bratislava 
2. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, OUIC , Primaciálne nám. 1,  841 99 Bratislava 
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, OD,  Primaciálne nám. 1,  841 99 Bratislava  
2. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
3. Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, ÚPŽP, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
4. Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, RDaCH,  Junácka 1, 832 91 Bratislava  
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
6. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX106, 820 05 Ba25, 
7. Krajské  riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ba, Radlinského 6, 811 03  Ba   
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Ba,  
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1 
10. Okresný úrad Bratislava, SoŽP,  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava   
11. Okresný úrad Bratislava, OKR,  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava   
12. Okresný úrad Bratislava, ODaPK,  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
13. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, GR,OE, Klemensova 8 813 61 Bratislava  
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
15. Archeologický ústav SAV, Akademická 2,  949 21 Nitra 
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
17. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

18. SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

19. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava, 
20. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 

Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov, 
21. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A,  917 02  Trnava 
22. Ministerstvo obrany SR, ASM, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, 
       Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
23. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 81272 Ba 
24. Transpetrol a.s., Bratislava, Prevádzkový úsek, Šumavská 38,  821 08 Bratislava 
25. ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6, 816 47 Bratislava 
26. Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
27. GTS Slovakia, a.s., Turbínová 3528/1, 831 04 Bratislava 
28. SWAN, a.s., / OTNS, a. s.. Vajnorská 137 831 04 Bratislava 
29. ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  

30. SITEL spol. s r.o., Kopčianska 2489/18, 851 01 Bratislava 

31. SIEMENS, s.r.o., VO, Lamačská cesta 6257/3A, 841 04 Bratislava. 

 

 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava . 15.deň 

vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.  

 

Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                           

 

( podpis, pečiatka )                                      ( podpis, pečiatka    




