MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3
„Nadstavba
bytového domu Pluhová 12“, na pozemku parc. č. 12451, v katastrálnom
území Nové
č.
1441/2021/UKSP/POBA-42
Bratislava 16.06.2021
Mesto,

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. podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
rozhodla, že
povoľuje
stavebné objekty SO 12 Vonkajšie areálové osvetlenie a SO 14 Kontajnery (ďalej len ako „Stavba“)
stavebníkovi Sanom Real s.r.o., IČO: 44234015 so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
(ďalej len ako „Stavebník“), na pozemkoch parcely č. 13440/1, 16, 63, 67, 64, 65, 68, 12, 13525/1 v
katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave.
Stavebné objekty sú časťou stavby s názvom “SANOM – neurorehabilitačná klinika“.
Členenie Stavby:
SO 12 - Vonkajšie areálové osvetlenie
SO 14 - Kontajnery
Popis Stavby:
SO 12 - Vonkajšie areálové osvetlenie - Účelom objektu je osvetlenie areálu kliniky LED
svietidlami, osadenými na konzolách na budove a na stĺpoch STK 60/40/3 s jednoramenným
výložníkom V1T-05-D-. Svietidlá sú napojené z hlavného rozvádzača RH káblami CYKY-J
5x4mm2. Súčasťou objektu je aj napojenie rámp pri vjazde a výjazde káblom CYKY-J 5x4mm2 .
Stožiare a rampy budú uzemnené vodičom FeZn 30x4mm a DN 10 mm. Káble vedené po fasáde a
pod komunikáciami budú v korugovanej chráničke FXKVR 63. Káble sú uložené vo výkope v
pieskovom lôžku, prekryté výstražnou fóliou.
SO 14 - Kontajnery - objekt rieši manipuláciu s komunálnym odpadom. Je to murovaný otvorený
prístrešok vonkajších rozmerov 3800 x 4445 mm s oceľovou nadstavbou celkovej výšky 2840 mm.
Strešná krytina je z polykarbonátu a objekt je uzavretý oceľovými výrobkami.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená v súlade s územným rozhodnutím zo dňa 29.04.2016, vydaným pod
číslom 1160/2016/UKSP/POBA-UR-2, ktoré nadobudlo právnu účinnosť dňa 06.12.2016 a
podľa projektu stavby, ktorý v marci 2019 vyhotovil Ing. arch. Štefan Husenica, autorizovaný
architekt SKA reg. č. 1610AA a kolektív zodpovedných projektantov, overenej v stavebnom
konaní a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny, okrem podmienok stanovených
dotknutými orgánmi nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii projekt
stavby overený stavebným úradom (ďalej len ako „Projekt stavby“) stavebné povolenie a
stavebný a montážny denník potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho
stavebného dohľadu.
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Zariadenie staveniska bude na pozemkoch vo vlastníctve Stavebníka parcela č.
13440/16,13440/63, 13440/64, 13440/65, 13440/68 a 13525/11 v k. ú. Nové Mesto. Prístup na
stavenisko bude z miestnej komunikácie na Nobelovej po pozemku parcela č. 13525/16
vedenom v KN ako ostatná plocha, podľa LV č. 477 vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s.,
IČO: 35797525, so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, na základe vecného bremena
prechodu a prejazdu v prospech Stavebníka.
Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od Projektu stavby.
Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu
zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na uskutočňovanie príslušného druhu stavieb.
Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby Projekt stavby overený
stavebným úradom, potrebný na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného
dohľadu a viesť o stavebných prácach stavebný a montážny denník, súčasťou ktorého je tiež
prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe
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.
Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné
z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, Stavebník požiada stavebný úrad
o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68
stavebného zákona.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení
požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri
ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby .
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
vykonávanie 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.
Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j. na
uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného
priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto.
Inštalácie elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu sa musia realizovať podľa
slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len
organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej
skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa §82 stavebného zákona
Stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží
doklady v zmysle § 17 a pri konaní doklady v zmysle §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Stavebník môže požiadať
stavebný úrad o predĺženie platnosti 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.
Stavebné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych
nástupcov Stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa § 70 stavebného zákona.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
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18. Stavenisko musí (§ 43i ods. 3 stavebného zákona):
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života
alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
- byť označené ako stavenisko s uvedením údajov o Stavbe. Stavebník je povinný pred začatím
stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných
rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie Stavby (druh a účel)
b/ označenie Stavebníka
c/ zhotoviteľa Stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
d/ termín začatia a ukončenia Stavby
e/ stavebný úrad kedy Stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)
Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,
- mať zriadený vjazd a výjazd na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného
odpadu, ktorý sa musí čistiť,
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 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 alebo 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 č. 223/2001 Z.z. 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 dodržiavaní poriadku a čistoty,
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na
vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku
a v jeho okolí (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ako aj ochrana životného prostredia podľa
osobitných predpisov (zákon č. 543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 478/2002
Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách).
- stavebnou konštrukciou chrániť chodcov prechádzajúcich po verejnom chodníku vedúceho
cez stavenisko.
22. 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
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického vybavenia
územia,
- rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
- križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade
s platnými technickými normami,
- 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 vedenie technického vybavenia
územia a tiež
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia územia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu,
- včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii
výkopových prác,
- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých
nehnuteľností,

3

- po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi
navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany,
- napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami
inžinierskych sietí,
23. Pri nakladaní s odpadmi postupovať nasledovne:
- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom
- 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 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
a ohlasovacej povinnosti
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MP SR č. 366/2015 Z.z. na
tlačive uvedenom v prílohe č. 2 cit. vyhl. 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.
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 veľkoobjemového
kontajnera), následne sa musí hneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.
Ku kolaudácii je potrebné doložiť doklady, preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo
stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a
podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z
ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť
predložený originál uvedených dokladov.
Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3) písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v rozpore s
vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165234 eur.
Po ukončení prác Stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko Stavbu
nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. Dotknuté orgány si k povoľovaným
stavebným objektom neuplatnili žiadne pripomienky.
Odôvodnenie
Stavebný úrad dňa 29.04.2016 na návrh Eurocom&Co, s.r.o., Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(ďalej len ako „Navrhovateľ“) územným rozhodnutím vydaným pod číslom 1160/2016/UKSP
/POBA-UR-2 umiestnil stavbu „Objekt cestovného ruchu a administratívy“. Rozhodnutie bolo
potvrdené v odvolacom konaní a dňa 06.12.2016 nadobudlo právnu účinnosť.
Dňa 16.09.2019 stavebný úrad rozhodnutím č. 315/2019 a 11150/2018/UKSP/POBA-86
povolil hlavnú stavbu nebytovej budovy - nemocnice na Stavebnom pozemku. Rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2019.
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Dňa 10.12.2020 Stavebník, ktorého na základe splnomocnenia v konaní zastupuje Vladislav
Turlík, Tomášikova ul. 383101 Bratislava podal žiadosť o povolenie Stavby podľa Projektu stavby,
ktorý rieši stavebné objekty súvisiace hlavnou stavbou. Stavebník LV č. 6272 preukázal že je
vlastníkom pozemkov, určených na výstavbu a je teda právnym nástupcom Navrhovateľa.
Dňom podania bolo začaté správne konanie.
Stavebný úrad žiadosť na povolenie Stavby podľa Projektu stavby preskúmal a zistil, že
Projekt stavby sa od právoplatného územného rozhodnutia odchyľuje len v takej miere, ktorá
nevyžaduje zmenu územného rozhodnutia. Stavebný úrad ďalej preskúmal prílohy žiadosti a zistil,
že sú v súlade s ust. §60 stavebného zákona a ust. § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 1 stavebného
zákona tak dňa 16.03.2009 listom č. 1441/2021/UKSP/POBA oznámil začatie stavebného konania
všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko stavebnému úradu boli
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
povoľovanej Stavby. V oznámení upozornil účastníkov stavebného konania, že môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí stavebného
konania, inak sa na ne nebude prihliadať, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliada na
pripomienky a námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní a kde a kedy
môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Stavebný úrad v oznámení ďalej upozornil dotknuté
orgány, že podľa § 61 ods.6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí
stavebného konania k Stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania k povoleniu Stavby podľa Projektu stavby nevzniesli žiadne pripomienky
a žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na pripomienkovanie Stavby.
Stavebník prerokoval s dotknutými orgánmi kompletnému projektu spolu hlavnej stavby
a všetkých súvisiacich stavebných objektov. Dotknuté orgány vo svojich stanoviskách nemali
žiadne pripomienky k Projektu stavby a spôsobu uskutočňovania Stavby. K povoleniu Stavby sa
vyjadrili kladne a bez pripomienok nasledovné dotknuté orgány: Západoslovenská distribučná, a.s.,
zo dňa 17.06.2019 a Siemens č. PD/BA/099/19 zo dňa 04.07.2019.
Z účastníkov konania sa ku kompletnej projektovú dokumentácie spolu hlavnej stavby
a všetkých súvisiacich stavebných objektov vyjadril kladne a bez podmienok k povoľovaným
stavebným objektom účastník konania Istrochem Reality, a.s., IČO:35797525, vo vyjadrení č.
308/IRE/2019 zo dňa 19.07.2019.
V uskutočnenom konaní stavebný úrad skúmal, či Projekt stavby spĺňa všeobecné technické
požiadavky vyhl.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. Ďalej stavebný úrad zisťoval, či Stavba a jej
uskutočňovanie bude v súlade so všeobecnými podmienkami pre ochranu zdravia a životného
prostredia a či nebude ohrozovať verejný záujem. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava
- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava pričom od volacím orgánom je Okresný úrad
Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku
v správnom konaní.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
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Správny poplatok vo výške 250 eur bol uhradený dňa 26.01.2021 bankovým prevodom.
Príloha: overený Projekt stavby
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Sanom Real s.r.o., Tomášikova 30, 82101 Bratislava
Na adresu: BADNG, s.r.o., Vranovská ul. 51, 85102 Bratislava
2. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, podľa LV č. 477, vlastník pozemku
parc.č. 13525/1 dotknutého Stavbou
3. Vlastníci podľa LV č. 2860 k. ú. Nové Mesto bytových a nebytových priestorov v bytovom dome
so súpisným číslom 1298 Nobelova 26, na pozemku parc. č. 13440/3
4. Vlastníci podľa LV č. 4490 k. ú. Nové Mesto bytových a nebytových priestorov v bytovom
dome so súpisným číslom 3261, Nobelova 42, 44, 46, 48, 48/A, na pozemkoch parc. č.
13440/13,22,23, 24, 25 k. ú. Nové Mesto
5. MČ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, podľa LV č. 3749, vlastník pozemku
parc.č. 13440/66 susediaceho so stavbou
6. Európska agentúra vzdelávania, n. o., Nobelova 16, 831 02 Bratislava, podľa LV č. 1565 vlastník
pozemku parc.č. 13440/17 susediaceho so stavbou a budovy súp.č. 1295 na pozemku parc.č.
13440/11, dotknutej Stavbou
Na vedomie:
Dotknutým orgánom:
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava
2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
3. Siemens, VO, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Doručuje sa za účelom zverejnenia v bytových domoch:
1. Bytospráva s.r.o., Nobelova 1, 83102 Bratislava (pre vyvesenie vo vchode Nobelova 26)
2. Bytové Družstvo, Kominárska 6, 831 04 Bratislava (vyvesenie vo vchode Nobelova 42, 44, 46)
3. IHomePro Správcovská, s.r.o., Hálkova 392/1, 83103 Bratislava ( pre vyvesenie vo vchodoch
Nobelova 12)

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 deň doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

( podpis, pečiatka )

( podpis, pečiatka )
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