
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
 

č. 10173/2016/ÚKaSP/POBA-SP-128  Bratislava  25.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

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 § 7b 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, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že  

 
p o v o ľ u j e 

 
stavbu „Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“ pozemkoch register C parc. č. 
15132/60, 15132/55, 15132/95, 15132/97, 15132/96, 15132/93, 15132/59, 15132/99 katastrálne 
územie Nové Mesto – Bratislava III (pozemky parc. č. 15132/55, 15132/97, 15132/99 - LV č. 6047 vo 
vlastníctve stavebníka a pozemky parc. č. 15132/60, 15132/95, 15132/96, 15132/93, 15132/59 - LV č. 
5563 vo vlastníctve stavebníka a spoločnosti Ružinovská s.r.o.), stavebníkovi MURLABO Slovakia, 
s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 852 607  (ďalej len "stavebník“). 
 
Členenie stavby na stavebné objekty:  
SO-01 Príprava územia 
SO-02 Bytový dom A,B, C 

SO-02.A.1 rozvody (z OST B do OST A) 
SO-02.B.1 rozvody (v OST B) 
SO-02.C.1 rozvody (z OST B do OST C) 
SO-02.A.2 OST objekt A 
SO-02.B.2 OST objekt B 
SO-02.C.2. OST objekt C 
SO-02.A.3 Solárne kolektory na streche bloku A 
SO-02.B.3 Solárne kolektory na streche bloku B 
SO-02.C.3 Solárne kolektory na streche bloku C 

SO-06 Elektroinštalácie 
SO-07 Vnútroareálový rozvod horúcovodu 
SO-09 Sadové úpravy 

Popis stavby:  
           Predmetom tejto povoľovanej časti stavby je vybudovanie objektov : 
SO 02 - Bytový dom A,B,C, ktorý bude mať nad zemou tri bytové objekty v podzemí s jedným 
podlažím garáží. Spolu pre 114 bytových jednotiek a to 1 až 4 izbových a jeden apartmán s dvomi 
izbami. Domy A a C  majú mať osem podlaží, dom B deväť. V podzemných garážach bude 149 
odstavných státí a na teréne  15 parkovacích státí.  
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SO06 - Elektroinštalácie rieši verejné osvetlenie areálu a to systém káblových rozvodov vedených od 
rozpojovacej skrine RA1, RB1 a RC1 napájajúcich osvetlenie spoločných vonkajších priestorov, 
komunikácií  a priestorov spoločnej parkovacej garáže. 
SO09 rieši sadové úpravy po ukončení stavebných prác a to predovšetkým zatrávnenie, výsadbu 
drevín.  
Ostatné objekty sú predmetom samostatných stavebných konaní na špeciálnych stavebných úradoch : 
SO 03 - Vnútro areálový rozvod vody rieši rozvody  pitnej vody a vody na požiarne účely potrubie 
DN50 a DN80 od vodomerných šácht, ktoré boli na pozemku umiestnené v územnom rozhodnutí pre 
stavbu „Pri Kuchajde – infraštruktúra“ k zvislým vodovodom  v jednotlivých bytových domoch. 
SO04 - Vnútro areálový rozvod kanalizácie rieši areálové rozvody splaškovej kanalizácie z PVC DN 
150, DN200, DN250  od zvislých rozvodov domovej kanalizácie k revíznym kanalizačným šachtám, 
ktoré boli umiestnené  v územnom rozhodnutí pre stavbu „Pri Kuchajde – infraštruktúra“.   
SO05  - Prípojka dažďovej kanalizácie rieši ležaté rozvody areálovej kanalizácie pre odvedenie 
zrážkových vôd zo striech bytových domov od zvislých stúpačiek domovej kanalizácie potrubím z 
PVC  DN150 do areálových vsakovacích boxov, umiestnených na stavebnom pozemku v zatrávnených 
plochách. Odtiaľ budú postupne vsakovať do podzemných vôd.  SO105.1 nadväzuje na plánovanú 
cyklotrasu popri Tomášikovej ul. v dvoch jazdných pruhoch a s prístreškom - Cyklostop.  
SO06  bude chodník lemujúci areál na severe a západe stavebného pozemku. SO07 bude podzemný 
potrubný rozvod horúcej vody vedený od podzemných šácht s pripojením na distribučný rozvod    
horúcej vody v správe BAT. SO08 budú chodníky zo zámkovej dlažby pre spojenie vstupov bytových 
domov na komunikácie, chodníky a spevnené plochy    ktoré boli umiestnené  v územnom rozhodnutí 
pre stavbu „Pri Kuchajde – infraštruktúra“.   
 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 8217/2016/UKSP/POBA-UR-28 zo dňa 09.09.2016, ktoré 
nadobudlo právnu moc dňa 12.10.2016, a podľa zakreslenej stavby v kópii z katastrálnej mapy 
v mierke 1:1000, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia  pri rešpektovaní 
podmienok jednotlivých rozhodnutí. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej  generálnym projektantom: 
spoločnosťou Grido architekti, s.r.o., Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava, hlavný inžinier projektu : 
Ing. Andrea Jaurová v 07/2016, overenej v stavebnom konaní a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, 
prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná 
projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a stavebný a montážny 
denník potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

3. Zariadenie staveniska bude výlučne na pozemkoch stavebníka. Prístup na stavenisko bude z 
Tomášikovej ulice.  

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa 
situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení a rozhodnutia o umiestnení stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci povolenej 
stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku. 

5. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 
dokumentácie, ako aj overeného osadenia stavby. 

6. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení  výberového konania oznámiť stavebnému úradu 
zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na  uskutočňovanie príslušného druhu stavieb. 

7. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác. 
8. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu 

overenú stavebným úradom, potrebné 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. 

9. 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. 

10. Stavba bude ukončená najneskôr do 36  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. 
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11. 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. 

12. Na 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. 

13. Inštalácie rozvodov vody, kanalizácie, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu a ústredného 
kúrenia 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. 

14. 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..  

15. 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. 

16. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov 
stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa §70 stavebného zákona. 

17. 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.  

18. 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 . 

19. 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.  

20. Stavenisko musí podľa § 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 z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie 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. zák. 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,  
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- 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 
(zák.č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č.478/2002 Z.z., zákon .č.364/2004 Z.z. 
o vodách). 

21. 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. 

- 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. 

 

Podmienky pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a to: 

Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave- Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA-
KDI-16-2019/2016 zo dňa 08.08.2016: 
1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v podzemnej garáži a na povrchu 

požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a  
vjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, 
podskupina 01 a 02. 

2. Priechody pre chodcov a cyklistov požadujeme, aby boli v zmysle vyhlášky MV SR é. 9/2009 /Z. 
z. osvetlené verejným osvetlením, alebo samostatným osvetlením, alebo opticky zvýraznené 
dopravnými gombíkmi. 

3. Na dodatkovej tabuľke č. E 12 s textom „Pre užívateľov s povolením" a „Okrem užívateľov 
garáže s povolením" musí byť napísané konkrétne kto povoľuje parkovanie. 

4. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt považujeme zabezpečením minimálne 164 
parkovacích miest (149 v podzemnej garáži a 15 na povrchu) v zmysle STN 73 6110/Z2 za 
dostatočne uspokojené. 

5. V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dni 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. 

6. Návrh trvalého dopravného značenia žiadame predložiť na definitívne 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 najskôr 30 
dní pred kolaudačným konaním stavby. 

7. K ostatným častiam projektovej dokumentácie pre potreby stavebného konania nemáme iné 
pripomienky. 
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8. KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č.171/1993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov, 
si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo 
uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. 

Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia, č.OU-BA-OKR1-2016/073092/2 zo dňa 
03.08.2016: 

Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: 
- naše záväzné stanovisko 
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia jednotlivých ochranných stavieb 
- podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s prílohou 
č. 1, tretia časť – jednoduché úkryty, ods. 1 pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac a ods. II pre 
kapacitu do 50 ukrývaných osôb k vyhl. č. 532/2006 
- vyplnené určovacie listy JUBS č. 1-7 vo 2-och výtlačkoch v súlade s §12 ods. 4 vyhl. č. 532/2006 
s pridelenými poradovými číslami úkrytov od Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenia zo dňa 17.08.2016: 
Elektroenergetické zariadenia distribučného charakteru (VN prípojka) vybuduje spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o pripojení č. 121569961, ako vlastnú investíciu. 
Trafostanicu, káblový rozvod NN a prípojku NN do objektu vybuduje investor na vlastné náklady. 
Tieto energetické zariadenia nebudú vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a 
nebudú slúžiť ako distribučný rozvod elektrickej energie Budúci koncoví odberatelia v bytovom dome 
nebudú zmluvnými odberateľmi spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborného stanoviska č. 1180/50/16/BT/OS/DOK zo dňa 12.08.2016: 
- Technické zariadenie výťah je určeným výrobkom podlá nariadenia vlády SR č 571/2001 Z. z. v 
znení neskorších predpisov Pri uvedení na trh a do prevádzky je potrebné splniť požiadavky 
citovaného predpisu. TUV SÜD Slovakia s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-1353 môže vykonať 
posúdenie zhody výťahu podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
- Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (poz. č. HEX1, HEX2. HEX3. PS v. č. 
ÚK12) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č 124/2006 Z. z v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou 
osobou napr. TÜV SUD Slovakia s r o.  
- Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť 
do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č 124/2006 Z z v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 
1 nariadenia vlády SR č 392/2006 Z z len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím aby sa 
zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 
- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná 
v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie" (inštrukčná príručka pre používateľa) v 
zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN 
ISO 12100:2011. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p OZ Bratislava, č. CS SVP OZ BA 1439/2016/13663 zo 
dňa 02.09.2016 : 

1. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kva1ity povrchových vôd a 
podzemných vôd. 

2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č.327 1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

3. Podľa § 21, ods. 1. písm. d. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na vypúšťanie vôd z povrchového 
odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné uznanie vôd, ktoré 
vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., vyjadrenia č. 30053/2016/Nz zo dňa 15.08.2016: 
 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, 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. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so 
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zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 
zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými 
„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (ďalej len „technické 
podmienky"). 

V zmysle „technických podmienok" je potrebné navrhnúť a realizovať vodomernú šachtu a 
zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. 
ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov. 
    Vlastník vodovodnej s kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 
spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou 

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť 
vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN. 

O pripojenie nehnuteľností na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné požiadať až po 
vybudovaní, kolaudácii a majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s 
BVS, za súčasného dodržania „technických podmienok a to:" 

1. Vodomernú šachtu (fakturačný vodomer) nie je možné umiestniť do verejných komunikácií, ich 
častí, parkovísk a odstavných plôch. Umiestnenie vodomernej šachty je potrebné navrhnúť mimo 
týchto plôch. 

2. Usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa 
priloženej schémy, s dodržaním min. vnútorných rozmerov 1500x3200x1800 mm. 

3. V prípade umiestnenia vodomernej šachty s fakturačným vodomerom na pozemok, ktorý nie je vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľa o pripojenie, je potrebné predložiť overený originál. Dohody o 
umiestnení vodomernej šachty od vlastníka predmetného pozemku. 

Bratislavskej teplárenskej a.s., vyjadrenia č. 01801/2016/3410-2 zo dňa 16.08.2016 
a č. 02454/Ba/2016/ 3410-2 zo dňa  19.10.2016: 

1. Žiadame dodržať ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o 
tepelnej energetike a to najmä: 
a) pri súbehu inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej 

hrany horúcovodu na obe strany, 
b) dodržať ochranné pásmo horúcovodných šachtíc a to 1 m od vonkajšej hrany šachtice na 

všetky strany, 
c) pri križovaní inžinierskych sietí s horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 - 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame inžinierske siete uložiť do 
chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany potrubia horúcovodu na obe strany, 

d) zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad novovybudovaným a jestvujúcim horúcovodom, 
e) nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu. 
f) bez nášho predchádzajúceho súhlasu umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 

horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho 
ochranné pásmo, 

g) akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný, 
h) pri sadových úpravách nevysádzať trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol ohroziť 

sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby. 
2. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčiť 
3. Pri križovaniach a súbehu inžinierskych sieti s horúcovodom žiadame prizvať pracovníkov BAT 

na kontrolu križovania ešte pred zasypaním. 
4. Nad BTV potrubie pod cestnými komunikáciami žiadame navrhnúť roznášacie dosky s presahom 

1 m na každú stranu potrubia. 
5. V prípade, že horúcovodná prípojka bude spádovaná do priestoru OST, žiadame v miestnosti OST 

navrhnúť vypúšťanie horúcovodnej prípojky so schladzovacou súpravou, ktorá bude napojená na 
rozvod studenej vody (vrátane vodomera). 

6. Odvzdušnenia a vypúšťania horúcovodnej prípojky v priestoroch garáži žiadame zviesť do 
kanalizácie a zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii. 

7. Potrubia v priestore OST a garáží žiadame označiť podlá normy STN 130072 
8. Potrubie horúcovodnej prípojky v priestore OST a garáži žiadame navrhnúť z čiernej rúry. 
9. V PD je použitá neplatná vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. Žiadame nahradiť platnou 

vyhláškou. 
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10. Do technickej správy doplniť tlakovú a tesnostnú skúšku horúcovodnej prípojky, ktorú žiadame 
vykonať podlá bezpečnostno - technického pravidla 032/BTP/TI. Žiadame byť prizvaný na 
tlakovú skúšku. 

11. Žiadame doplniť schému alarm systému potrubí s elektrickými dĺžkami. Alarm systém žiadame 
nepripájať do jestvujúceho monitorovacieho okruhu horúcovodu 2 x DN 500. Na strane pripojenia 
k horúcovodu 2 x DN 500 meracie vodiče zoslučkovať a na strane vstupu potrubia do objektu B 
(v OST) vyviesť meracie vodiče do vyhodnocovacieho pristroja BD 42. Reléový kontakt 
výstupnej informácie o stave poruchy zapojiť do riadiaceho systému OST pre potreby prenosu na 
tepelný dispečing BAT Pri montáži BTV požadujeme dodržať technologický postup pripájania 
alarm systému (všetky spojky na BTV zapeniť PUR penou až po premeraní funkčnosti meracích 
okruhov). Pred zasypaním horúcovodu vykonať protokolárne premerania alarm systému. 

12. Žiadame doplniť projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy. 
13. Kontaktná osoba pri navrhovaní alarm systém BTV a MaR OST je určená. 
14. Kontaktná osoba pre meranie je určená. 
15. Pod technológiu OST žiadame navrhnúť zberné vaničky, ktoré budú zvedené do kanalizácie 

(kalovej jamy). Odvzdušnenia a vypúšťania v priestore OST žiadame taktiež zviesť do kanalizácie 
(kalovej jamy). 

16. Upozorňujeme, že cez priestor OST môžu byť vedené len inžinierske siete, ktoré súvisia s 
technológiou OST. 

17. Na doplňovacej trase ÚK žiadame zameniť elektromagnetický ventil pozícia č 709 s uzatváracím 
ventilom pozícia č. 710. 

18. Keďže po zrealizovaní stavby uzavrieme zmluvu na odber elektriny so ZSE - ENERGIA, 
žiadame zabezpečiť pre každú OST fakturačný merač Umelé osvetlenie priestoru OST žiadame 
zapojit do rozvádzača OST. 

19. V prípade potreby je možné technické riešenia konzultovať na odbore technickej podpory  
20. Počas výstavby žiadame byť prizvaný na kontrolné dni. 
21. Horúcovodná prípojka a OST budú po vybudovaní majetkom BAT a.s. Z toho dôvodu realizačný 

projekt žiadame doplniť o stavebnú časť OST (do dverí OST, pod technológiu OST, pred 
rozvádzače elektro a SKR navrhnúť betónové sokle - výška 10cm vrátane žltočierneho 
šrafovania), (podlahu OST, betónové sokle žiadame natrieť protiprašným náterom a taktiež 
vytvořit sokel - náter na obvodových stenách), elektro časť (silnoprúd). elektro časť (SKR). 
prenos dát na tepelný dispečing, odvetranie priestoru OST, projekt protipožiarnej ochrany (do 
priestoru k dverám žiadame umiestniť práškový hasiaci prístroj, ktorý bude zabezpečený 
retiazkou) a zdravotechniku.  
Projektová dokumentácia horúcovodnej prípojky a OST pre realizáciu musí byť vypracovaná 
podia připojovacích podmienok BAT, a.s., ktoré nájdete na webstránke, dokumentácia musí byť v 
realizačnom projekte doplnená podľa pripojovacích pripomienok časť Projektovanie (6.8 - 6.14). 
22. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia zariadenie sústavy CZT (so všetkými 
súvisiacimi profesiami) musí byť spracovaná a spoločnosti BAT odovzdaná v tlačenej papierovej 
a digitálnej forme: formát *.dgn. Geodetické zameranie skutkového stavu musí byť taktiež 
spracované a odovzdané v tlačenej papierovej a digitálnej forme v súlade so značkovým klúčom 
referenčného súboru DTM č. 008 - Tepelné siete, formát Microstation*.dgn, v súradnicovom 
systéme S-JTSK (systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej). 

Schémy technológií tepelných zariadení musia byť spracované v digitálnej forme vo formáte 
*.dgn a vypracované v súlade so značkovým kľúčom referenčného súboru DTM č. 008 - Tepelné 
siete. Značkový kľúč spolu s návodom na inštaláciu poskytne bezplatne odbor GIS. Jednotlivé 
obálky a výkresy projektovej dokumentácie v papierovej forme budú označené pečiatkou a 
podpisom autora projektu, zhotoviteľa a nápisom „Projekt skutočného vyhotovenia". Pred 
odovzdaním diela bude digitálne spracovanie geodetického zamerania a schém technológií 
tepelných zariadení poskytnuté na pripomienkovanie odboru GIS. 

Dopravného úradu č. 19332/2016/ROP-004-O/35491 zo dňa 22.11.2016: 
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Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto 
podmienky: 
 

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29. 

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii 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, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok 
v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny 

- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok 
a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1. 

V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 
1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia:  

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

- zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich  
preprave. 
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Platnosť stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca platnosť  podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona, ak sa so stavbou 
nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. 

 

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania: 

     Účastníci konania neuplatnili v určenej lehote k predmetnému návrhu pripomienky a ani nevzniesli 
námietky. 

    Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné. 
 

 

Odôvodnenie 
 

     Dňa 12.10 2016 podal stavebník MURLABO Slovakia, s.r.o., IČO: 35 852 60, so sídlom Panenská 
6, 811 03 Bratislava, zastúpený DEV-ING SK, s.r.o., IČO: 46967311, Rovná 50, 900 31 Stupava, 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu „Bytový dom Tomášikova- Trnavská 
cesta, Bratislava“ na  pozemkoch registra C parc. č. 15132/60, 15132/55, 15132/95, 15132/97, 
15132/96, 15132/93, 15132/59, 15132/99 katastrálne územie Nové Mesto – Bratislava III.  Stavebné 
pozemky parc. č. 15132/55, 15132/97, 15132/99 podľa LV č. 6047 sú vo vlastníctve stavebníka a 
pozemky parc. č. 15132/60, 15132/95, 15132/96, 15132/93, 15132/59 podľa LV č. 5563 sú v 
podielovom spoluvlastníctve stavebníka a spoločnosti Ružinovská s.r.o.. Stavebník predložil nájomnú 
zmluvu, ktorá ho oprávňuje k výstavbe  na pozemkoch v podielovom spoluvlastníctve spoločnosti 
Ružinovská s.r.o..   Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.  

   Okresný úrad Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2016/007749/SIA/III-EIA zo dňa 08.04.2015 
rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zák.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. 8271/2016/UKSP/POBA-UR-28 zo dňa 
09.09.2016, ktoré nadobudlo právnu účinnosť dňa 12.10.2016. 

Na stavbu „Pri Kuchajde - Infraštruktúra – Inžinierske siete do územia“, ktorá zásobuje stavbu 
„Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“ vodou, teplom a energiami, bolo vydané 
samostatné územné rozhodnutie č. č. ÚKaSP-2015/1175/AFA-24 zo dňa 20.11.2015, ktoré nadobudlo 
právnu účinnosť dňa 17.12.2015 a bolo vydané stavebné povolenie č. 8185/2016/UKSP/POBA-SP-96 
zo dňa 12.08.2016, ktoré nadobudlo právnu účinnosť dňa 28.09.2016. Stavba „„Pri Kuchajde - 
Infraštruktúra – Inžinierske siete do územia „ bola začatá dňa 11.10.2016. 

Na stavbu „Pri Kuchajde - Infraštruktúra – Komunikácie“, ktorá rieši napojenie stavby „Bytový 
dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“  na dopravnú infraštruktúru územia a pre ktorú bolo 
vydané samostatné územné rozhodnutie č. č. ÚKaSP-2015/1175/AFA-24 zo dňa 20.11.2015, ktoré 
nadobudlo právnu účinnosť dňa 17.12.2015, bolo vydané stavebné povolenie č. 
8186/2016/UKSP/POBA-14 zo dňa 03.10.2016, rozhodnutie nadobudlo právnu účinnosť dňa 
24.10.2016. Stavba „„Pri Kuchajde - Infraštruktúra –  Komunikácie „ bola začatá dňa 25.10.2016. 

     Stavebný úrad listom č. 10173/2016/UKSP/POBA zo dňa 13.10.2016 oznámil začatie stavebného 
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad 
podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný 
podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. V oznámení boli účastníci konania 
upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v stanovenej lehote 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
V lehote určenej stavebným úradom žiadny z účastníkov konania nevyužil možnosť nahliadnuť do 
projektovej dokumentácie a spisového materiálu, ani nevzniesol námietky a pripomienky k 
povoľovanej stavbe. Rovnako s dôsledkom na ich prezumovaný súhlas boli upozornené jednotlivo aj 
dotknuté orgány. Podľa § 61 ods. 3 stavebného aj dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote oznámiť 
svoje stanoviská, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania; 
ak by niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad 
by na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺžil. Dotknutý orgán, ktorý bol 
vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámil v určenej alebo v predĺženej lehote svoje 
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stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. Žiaden z dotknutých orgánov si neuplatnil námietky voči navrhovanej stavbe. 
      Stavebný úrad listom č. 10173/2016/UKSP/POBA zo dňa 24.10.2016 zaslal Okresnému úradu 
Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, ktorý vydal v zisťovacom konaní rozhodnutie č.OU-BA-OSZP3 
2016/007749/SIA/III-EIA zo dňa 08. 04. 2016 ako príslušný orgán podľa § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na 
začatie konania. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie záväzným stanoviskom č. OÚ-BA-
OSZP3/2016/097346/LUP zo dňa 27.10.2016 potvrdil súlad projektovej dokumentácie pre vydanie 
stavebného povolenia na predmetnú stavbu a žiadosť na vydanie stavebného povolenia s rozhodnutím 
vydaným Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3- 2016/007749/SIA/III-
EIA zo dňa 08. 04. 2016 a jeho podmienkami. 

Navrhovateľ predložil doklady: 
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 8217/2016/UKSP/POBA-UR-28 zo dňa 09.09.2016, 

právoplatné 12.10.2016 
- Stavebné povolenie č. 8185/2016/UKSP/POBA-SP-96 zo dňa 12.08.2016, ktoré nadobudlo právnu 

účinnosť dňa 28.09.2016 
- 8186/2016/UKSP/POBA-14 zo dňa 03.10.2016, rozhodnutie nadobudlo právnu účinnosť dňa 

24.10.2016. 
- Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - oddelenia 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.OU-BA-OSZP3 2016/007749/SIA/III-
EIA zo dňa 08. 04. 2016 

- Písomné vyhodnotenie pripomienok k žiadosti o vydanie stavebného povolenia  
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie - 

oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OÚ-BA-
OSZP3/2016/097346/LUP zo dňa 27.10.2016 

- Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranných pásiem letiska M.R. Štefánika Bratislava pre 
použitie stavebných mechanizmov vydané Dopravným úradom a stanoviská dotknutých orgánov 
s podmienkami, ktoré sú citované v rozhodnutí. 

 

Ostatné dotknuté orgány na základe oznámenia o začatí stavebného konania nevzniesli žiadne 
námietky.  

  Taktiež neboli v konaní uplatnené námietky účastníkov konania. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. Stavebný úrad do rozhodnutia nezahrnul tie podmienky dotknutých orgánov, ktoré majú 
informatívny charakter a ich platnosť je časovo obmedzená. Projektová dokumentácia stavby spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení 
predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 
vydaniu stavebného povolenia stavby.  

 

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, 
odbor výstavby a bytovej politiky. 
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          Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom 
konaní. 

 

 

 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti  

Bratislava - Nové Mesto 
 
 
 
 
 
Správny poplatok vo výške 650 € bol zaplatený prevodom z účtu. 
Príloha: overená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
Doručuje sa:   

Účastníkom konania: 
1. MURLABO Slovakia s.r.o., Na adresu: DEV-1NG SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava 
2. Ružinovská s.r.o., Dunajská 31,811 08 Bratislava 
3. DEV-1NG SK, s.r.o., Rovná 50, 900 3 1 Stupava 
4. Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 
5. Tesako a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 81 1 02 Bratislava 
6. OSOP spol. s.r.o., Švermova 14, 902 01 Pezinok 
7. Immo-Log-SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 
8. Viscon Group s.r.o., Vinohradská I 1, 920 01 Hlohovec 
9. Hlavné Mesto SR Bratislava, sekcia SN, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
10.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, odd. PPAESČaSP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
11.  Cyklokoalícia, Karadžičova 6 ,  8 1 1  0 3  B r a t i s l a v a 
12.  Združenie domových samospráv, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava 
13.  Mgr. Michal Drotován, Na pasekách M, 831 06 Bratislava 
14.  Grido architekti s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/C, 83104 Bratislava 
15.  Primátor hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Dotknutým orgánom: 
16. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, TU, odd. ŽPaÚP, 
17. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, TU odd. VaI, 
18. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, OKDS, 
19. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, OSK, 
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom v Bratislave 
21.  Hasičský a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava, 
22. Okresný úrad Bratislava, Odbor CO a krízového riadenia, Tomášikova 46, Bratislava 
23. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
24. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
25. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
26.  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
27.  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
28.  Krajské riaditeľstvo PZ KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
29.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
30.  Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
31.  Okresný úrad Bratislava – odd. SoŽP, Tomášikova 46, Bratislava 


