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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 (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný úrad), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie  a na základe tohto preskúmania rozhodol, že podľa § 66
stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len správny poriadok)

p o v o ľ u j e
inžiniersku stavbu:
SO 31    Prípojka VN
SO 33    Transformačná stanica TS2+PS05 technológia TS2
SO 34.1  Rozvody NN pre objekt AI.
SO 34.2  Rozvody NN pre objekt AII.
SO 34.3  Rozvody NN pre objekt B
SO 34.5  Rozvody NN pre SO 35
ako súčasť stavby: „Obytný súbor Urban Residence“ na pozemkoch  parc. č. 11476/34,
11476/31, 11486/2, 11486/6, 11486/7, 11486/8, 11486/9, 11486/10 a 21995  katastrálne
územie Nové mesto v Bratislave, stavebníkovi Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom
Čulenova 6, 81607  Bratislava,  IČO: 36361518.

Opis stavby:
SO 31 Prípojka VN:
Navrhovaná VN prípojka je napojená na VN linku č. 425 v Škultétyho ulici, ktorá je
prekladaná v rámci susednej stavby Obytný súbor Škultétyho. VN prípojka sa naslučkuje na
VN kábel a bude vedená popod Škultétyho ulicou, pozdĺž Račianskej ulice a zaústi sa do
novobudovanej odberateľskej trafostanice TS2.
SO 33 Transformačná stanica TS2:
Vybuduje sa nová transformačná stanica, typ EH5 ,výkon 2x 630 kVA.
SO 34.1. Rozvody NN pre objekt A.l:
Objekt A I bude napojený z trafostanice TS2, ktorá je riešená v rámci susednej stavby -
Obytný súbor Škultétyho. Objekt SO 34.1 Rozvody NN pre objekt A.l rieši vývod z
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trafostanice Obytného súboru Škultétyho, bude slúžiť pre staveniskový odber pre výstavbu
obytného súboru Urban Residence, v konečnej fáze sa využije ako prepoj do nového NN
rozvodu z novej trafostanice TS EH5 (Urban Residence) ako obojstranné záskokové
napájanie rozvodov NN. Navrhované káble budú v súbehu zaústené do navrhovaných skríň 3-
SR až 5-SR.
SO 34.2. Rozvody NN pre objekt A.ll:
Objekt A II bude napojený z novo budovanej trafostanice káblami 2xNAYY-J4x240 do novej
skrine 6-SR a 7-SR s prepojom do 5-SR.
SO 34.1. Rozvody NN pre objekt B:
Z novo budovanej trafostanice TS EH5 (Urban Residence) budú vyvedené káble 2x NAYY-J
4x240 mm2 dĺžky 60 m do novej skrine 1-SR a dĺžky 130m do skrine 2-SR. Navrhované
káble budú uložené vo voľnom teréne v káblovej ryhe kryté tehlami a výstražnou fóliou. Pri
križovaní s IS budú uložené v chráničkách.
SO 34.5 Rozvody NN pre SO 35: Navrhovaný  objekt  rieši  rozvody  NN  pre  osvetlenie
promenády, z novobudovanej existujúcej trafostanice sa vyvedie rozvod NAYY-J 4x25 mm2
do novej skrine SR-TS.

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

ELUNITA s.r.o., Romanova 27, 851 02 Bratislava v apríli 2016, zodpovedný  projektant Ing.
Juraj Szabo,  autorizovaný stavebný inžinier  5752*A2,  overenej v  stavebnom konaní, ktorá
je  súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené 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 36 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 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 právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný 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.

5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a
viesť o stavebných prácach denník.

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

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného
zákona.

8. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemkoch, ku ktorým má
vlastnícky alebo iný právny vzťah.

9. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie
polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia
správcom dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať ochranné pásma existujúcich
vedení technického vybavenia územia.

10. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi:
· označenie stavby,
· označenie stavebníka,
· kto a kedy stavbu povolil,
· termín ukončenia stavby,
· meno zodpovedného vedúceho stavby.

11. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
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· 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.
· Stavebník je povinný:
· zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, dosiahne
hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo
stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných
priestranstiev,

· zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného
pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na
primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,

· zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe
a pri ich preprave,

· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
· pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne a dodržať

ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN a predpisy.

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH zo dňa
07.07.2016 č. OU-BA-OSZP3-2016/062413/GRE/III, č. OU-BA-OSZP3-
2016/062403/GRE/III, OU-BA-OSZP3-2016/062405/GRE/III :
1. Držiteľ odpadov je povinný:

- 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

2. Pôvodcovi  stavebných  a  demolačných  odpadov sa  povoľuje  odpad  zhromažďovať
v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
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veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí hneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa
§ 99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je
potrebné doložiť doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne
lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto
vyjadrenia, príjmové doklady, faktúru). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba,
z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie
musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OP č. OU-BA-OSZP3-
2016/60326/HRB zo dňa 04.07.2016 a OU-BA-OSZP3-2016/60333/HRB zo dňa
06.07.2016 :
- V súvislosti s budovaním prístupovej komunikácie k obytnému súboru a jej

pripájacieho/odbočovacieho pruhu dochádza ku kolízii s drevinami rastúcimi v chodníku
na Račianskej ulici. Pri drevinách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, sa súhlas na výrub
vyžaduje na všetky jedince bez ohľadu na veľkostné parametre. V predmetnej veci je
potrebné osloviť Hl. m. SR Bratislavu.

- V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a
výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu
podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods.1l zákona OPK) a aby bola
zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové
práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo
výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa
viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa.

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS č. OU-BA-OSZP3-
2016/059246/KEN/III-vyj zo dňa 14.7.2016, č. OU-BA-OSZP3-2016/059251/KEN/III-vyj
zo dňa 14.7.2016, č. OU-BA-OSZP3-2016/059988/KEN/III-vyj zo dňa 14.7.2016 a č. OU-
BA-OSZP3-2016/059247/KEN/III-vyj zo dňa 14.7.2016 s podmienkami:
1. Preveriť, či investičný zámer svojim rozsahom nepodlieha zákonu Č. 24/2006 Z. z. o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

2. Možnosti vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné
hydrogeologicky posúdiť. Vsakovacie zariadenia je možné dimenzovať na základe
vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v predmetnom území.

3. K žiadosti o vodoprávne povolenie predložiť okrem iných zákonom stanovených náležitostí
stanovisko SVP, š.p. OZ Bratislava a stanovisko BVS, a.s.

5. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
6. V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať

zvlášť' opatrne a zachovať ich ochranné pásma.
7. Napojenie na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod musí byť odsúhlasené ich správcom.
Technickej inšpekcie SR č. 1754/1/2016 zo dňa 16.6.2016:
V procese výstavby odstrániť zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v bodoch 2.1 až
2.20 odborného stanoviska
Technickej inšpekcie SR č. 1767/1/2016 zo dňa 20.6.2016:
V procese výstavby odstrániť zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v bodoch 2.1 až
2.9 odborného stanoviska
Technickej inšpekcie SR č. 1755/1/2016 zo dňa 20.6.2016:
V procese výstavby odstrániť zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v bodoch 2.1 až
2.10 odborného stanoviska.
Technickej inšpekcie SR č. 1821/1/2016 zo dňa 13.7.2016:
V procese výstavby odstrániť zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v bodoch 2.1 až
2.20 odborného stanoviska.
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Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor dráhový stavebný
úrad  č. 18492/2016/C341-SŽDD/43934 zo dňa 07.07.2016:
1. Stavba bude realizovaná v OPD a sčasti v obvode dráhy (OD) podľa projektu, ktorý

vypracoval Ing. arch. Matej Grébert (reg.č. 1774AA) COMPASS s.r.o. Bratislava v
05/2016, overeného MDVRR SR a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.

2. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPO a OD, musí byť vopred
prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDVRR SR.

3. Rešpektovať' a dodržiavať podmienky Železníc Slovenskej republiky, Bratislava IŽSRI
dané v stanovisku:
a. Odboru expertízy GR Bratislava pod č. 322/M/IV-Ol/2016/0420 dňa 04.04.2016.
b. Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 1332/2016/28930l/SŽTS/7a.13 dňa 19.04.2016
c. Dopravoprojektu a.s. Bratislava pod č.2716/15-2310/8600-04 dňa 28.04.2016.

4. Pred začatím prác v dostatočnom predstihu požiadať o dohľad a vytýčenie vedení a
zariadení ŽSR OR Trnava v dotknutom území.

5. Umiestnenie  stavby  zosúladiť'  s  plánovanou  stavbou  ŽSR,  Bratislava  Predmestie  -
Bratislava Filiálka -Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov), 1 a 2. etapa (TEN- T).

6. Stavebník je povinný navrhnúť a určiť konštrukčné podmienky, vrátane materiálu tak, aby
sa znížil nepriaznivý vplyv prevádzky dráhy na stavbu a osoby, v súlade s požiadavkami
na ochranu zdravia ľudí podľa platných príslušných predpisov a noriem.

7. Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila
bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.

8. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky,
ktoré by mohli ohroziť prevádzku dráhy a jej súčastí a rešpektovať súčasné i budúce
objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

9. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania.
ŽSR Bratislava, Odbor expertízy GR č. 19670/2016/O420-008 zo dňa 31.5.2016:
1. V ďalšej príprave a realizácii rešpektovať vyjadrenie zhotoviteľa dokumentácie stavby

ŽSR a stavbu zosúladiť a koordinovať so stavbou ŽSR Projektu TEN-T. Stavba ŽSR TEN-
T je financovaná z prostriedkov Európskej Únie a štátneho rozpočtu a preto riešenie
posudzovanej stavby musí byť také, aby v budúcnosti neboli vyvolané žiadne náklady na
jej dodatočné zabezpečenie alebo úpravy z dôvodu realizácie stavby ŽSR.

2. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby sa nachádza v ochrannom pásme
dráhy s čím sú  spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené železničnou
prevádzkou. Stavebník zrealizuje opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov
železničnej prevádzky a zabezpečí, aby ním riešená stavba odolávala vplyvom železničnej
prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia
stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali
nároky na úpravy u Železníc SR.

3. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava Č. l 766120
16/28930/SZTS/7a.3 zo dňa 09. 05. 2016 a jeho odborných zložiek, doložených v
prílohách, stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.

4. Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR.
Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním
a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu

stavby dráhy, jej stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR.
b) nesmie dôjsť k zhoršeniu odvodňovacích pomerov v území železničnej dráhy,
c) nesmie byť obmedzovaná dopravná obslužnosť plánovanej podzemnej železničnej

stanice Bratislava filiálka,
d) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.

5.  Stavba žiadnou svojou časťou nesmie zasahovať na pozemky v správe ŽSR.
6.  Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované

svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
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7. Investor zabezpečí:
a) počas prác je zakázané

- vstupovať do koľajiska ŽST Bratislava Filiálka,
- využívať pozemky v správe ŽSR na prechod pracovníkov a stavebnej techniky,

b)Úhradu nákladov v prípade nevyhnutných Úprav zariadení ŽSR vyvolaných
navrhovanou činnosťou,

c) prizvanie ŽSR OR Trnava ku kolaudačným konaniam,
d) prípadné zmeny stavby vo vzťahu k ochrannému pásmu dráhy, obvodu dráhy a
objektom stavby dráhy vopred prerokovať so ŽSR.

ŽSR Bratislava, Odbor expertízy GR č. 19670/2016/O420-008 zo dňa 31.5.2016:
1. V ďalšej príprave a realizácii rešpektovať vyjadrenie zhotoviteľa dokumentácie stavby

ŽSR a stavbu zosúladiť a koordinovať so stavbou ŽSR Projektu TEN-T. Stavba ŽSR TEN-
T je financovaná z prostriedkov Európskej Únie a štátneho rozpočtu a preto riešenie
posudzovanej stavby musí byť také, aby v budúcnosti neboli vyvolané žiadne náklady na
jej dodatočné zabezpečenie alebo úpravy z dôvodu realizácie stavby ŽSR.

2. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby sa nachádza v ochrannom pásme
dráhy s čím sú  spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené železničnou
prevádzkou. Stavebník zrealizuje opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov
železničnej prevádzky a zabezpečí, aby ním riešená stavba odolávala vplyvom železničnej
prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia
stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali
nároky na úpravy u Železníc SR.

3. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava Č. l 766120
16/28930/SZTS/7a.3 zo dňa 09. 05. 2016 a jeho odborných zložiek, doložených v
prílohách, stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.

4. Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR.
Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním
a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu

stavby dráhy, jej stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR.
b) nesmie dôjsť k zhoršeniu odvodňovacích pomerov v území železničnej dráhy,
c) nesmie byť obmedzovaná dopravná obslužnosť plánovanej podzemnej železničnej

stanice Bratislava filiálka,
d) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.

1. Stavba žiadnou svojou časťou nesmie zasahovať na pozemky v správe ŽSR.
2. Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované

svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
3. Investor zabezpečí:

a) počas prác je zakázané
- vstupovať do koľajiska ŽST Bratislava Filiálka,
- využívať pozemky v správe ŽSR na prechod pracovníkov a stavebnej techniky,

b) Úhradu nákladov v prípade nevyhnutných Úprav zariadení ŽSR vyvolaných
navrhovanou činnosťou,

c)  prizvanie ŽSR OR Trnava ku kolaudačným konaniam,
d) D)prípadné zmeny stavby vo vzťahu k ochrannému pásmu dráhy, obvodu dráhy a

objektom stavby dráhy vopred prerokovať so ŽSR.
ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, č. 1766/2016/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 09.05.2016:
- stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych

účinkov od železničnej prevádzky
- v prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy

budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi
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- prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD.
Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 v znení neskorších predpisov

- požadujeme, aby stavebník počas realizácie stavby nevyužíval pozemky v správe ŽSR na
prechod osôb a stavebnej techniky

Dopravný podnik Bratislava č. 10488/15148/2000/2016 zo dňa 8.8.2016:
1. Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia atď.) musia byť vzdialené od živých častí

trakčného vedenia minimálne 3 metre.
2. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať

bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Račianskej radiály a taktiež v autobusovej
MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a v žiadnom
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe.

3. V stavebnom riešení Račianskej ulice zohľadniť a v projekte definitívneho dopravného
značenia doplniť existujúcu zastávku autobusov mestskej hromadnej dopravy, ktorá slúži
pre autobusy nočnej dopravy a pre náhradnú dopravu v prípade výluky električiek.
Vzhľadom na uvedený charakter zastávky postačuje túto vyznačiť na vozovke príslušným
vodorovným dopravným značením priamo v jazdnom pruhu a pred zastávkou umiestniť
zvislú dopravnú značku 1I7a. Nástupnú hranu riešiť s dÍžkou 20 metrov.

4. Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení (tf.
5950 1491), prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. (tf. 5950 6666).

5. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodil'
pevné trakčné zariadenia.

6. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 343112, najmä články 112,
117 a 120.

Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave- Krajský dopravný inšpektorát KRPZ-BA-
KDI3-16-166/2016 zo dňa 13.06.2016, KRPZ-BA-KDI3-16-164/2016 zo dňa 13.06.2016,
KRPZ-BA-KDI3-16-169/2016, KRPZ-BA-KDI3-16-165/2016 zo dňa 13.06.2016 zo dňa
16.06.2016, podmienky:
2. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v podzemnej garáži požadujeme

navrhnúť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a
výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny l,
podskupina 02 (šírka vozidla 1,80 m).

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

4. V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní
pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení.

5. 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.

6. K ostatným častiam projektovej dokumentácie pre potreby stavebného konania nemáme
iné pripomienky.

Západoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 12.8.2016:
Stavba bude napojená z transformačnej stanice TS 0278-000 po vykonaní jej preložky na
základe Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Č. 1513100025-ZoVP
uzavretej dňa 6.5.2015 medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a spoločnosťou
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Bavint, s.r.o. Rozvody NN budú vyhotovené káblami typu NAYY-J 4x240mm2 do
rozpojovacích istiacich skríň SR, ktoré budú medzi sebou zokruhované. Prípojky NN z
rozpojovacích istiacich skríň SR do elektromerových rozvádzačov RE vybuduje investor na
vlastné náklady.
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012
Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme
správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia
VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3.
Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Budovanie elektroenergetických zariadení distribučné ho charakteru bude zabezpečovať
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci ako vlastnú
investíciu.
V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred
realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto
zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich
životnosti.
Merania spotreby elektrickej energie budú umiestnené v skupinových elektromerových
rozvádzačoch (doporučujeme plastové vyhotovenie) tak, aby boli prístupné za účelom
kontroly, výmeny, odpočtu ...
Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich
montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a
montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk
Pripojenie budúcich koncových odberateľov v jednotlivých domoch (bytoch) bude riešené
samostatne na základe Zmlúv o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vydaní kolaudačného rozhodnutia
stavby.
Západoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 12.8.2016:
1. Novonavrhovaná distribučná trafostanica bude voľne stojaca kiosková s transformátormi o

výkone 2 x 630 kVA. Pripojená bude zaslučkovaním na nový 22 kV káblový napájač z
rozvodne Pionierska do trafostanice TS 0990-000 po jeho vybudovaní na základe Zmluvy
o spolupráci č.15/13100/049-ZoS zo dňa 1.7.2015 a Zmluvy o vykonaní preložky
elektroenergetického zariadenia Č. 1513100025-ZoVP zo dňa 6.5.2015, uzavretými medzi
spoločnosťami Západoslovenská distribučná, a.s. a Bavint, s.r.o. Prípojka VN bude
vyhotovená káblami NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2. Rozvádzač VN bude vo vyhotovení 2x
prívodové polia a 2x vývodové polia pre transformátory. Rozvody NN budú realizované
káblami typu NAYY-J 4x240mm2 do rozpojovacích istiacich skríň, ktoré budú medzi
sebou zokruhované. Prípojky NN z rozpojovacích istiacich skríň SR do skupinových
rozvádzačov RE vybuduje investor na vlastné náklady.

2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona
Č. 251/2012 Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a
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NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3.

3. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

4. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

5. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

6. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci ako vlastnú
investíciu.

7. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť
dístribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre
osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom
po dobu ich životnosti.

8. Merania spotreby elektrickej energie budú umiestnené v skupinových elektromerových
rozvádzačoch (doporučujeme plastové vyhotovenie) tak, aby boli prístupné za účelom
kontroly, výmeny, odpočtu ...

1. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich
montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie
a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk

2. Pripojenie budúcich koncových odberateľov v jednotlivých domoch (bytoch) bude riešené
samostatne na základe Zmlúv o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vydaní kolaudačného rozhodnutia
stavby.

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti č. 21412/2016+/Nz zo dňa 20.6.2016, č.
22439/2016/Nz zo dňa 28.6.2016 a č. 21410/2016/Nz zo dňa 20.6.2016:
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.
K stavbe nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú
trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich
pásmo ochrany.
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a
súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o
vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade
so 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
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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.

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.

Platnosť stavebného povolenia:
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

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
165970€.

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:
1. doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
2. záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy mesta
3. kolaudačné rozhodnutia stavieb povoľovaných špeciálnymi stavebnými úradmi.

Vyhodnotenie námietok a pripomienok účastníkov konania:
V priebehu konania žiadny z účastníkov konania nevzniesol námietky ani pripomienky
k vydaniu stavebného povolenia

O d ô v o d n e n i e

Dňa 24.02.2017 Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 81647
Bratislava 1, IČO: 36361518, ktorú právoplatne zastupuje 1. Račianska, s.r.o. IČO: 36292796
so sídlom Turčianska 2, 82109 Bratislava, IČO: 36292796 (ďalej len "stavebník"), požiadal o
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povolenie stavby “Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa, časť stavby
SO31 Prípojka VN, SO33    Transformačná stanica TS2+PS05 technológia TS2, SO34.1
Rozvody NN pre objekt AI., SO34.2   Rozvody NN pre objekt AII., SO34.3   Rozvody NN pre
objekt B, SO34.5   Rozvody NN pre SO35 na pozemkoch parc. č. 11476/34,31, 11486/2,6,7, 8,
9,10 a 21995, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave, ktorá bola umiestnená územným
rozhodnutím vydaným 14.10.2008 pod ÚKaSP-2008-1330/O-KHA-710, právoplatným dňa
01.12.2008. K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu vyhotovenú v apríli 2016,
zodpovedný  projektant Ing. Juraj Szabo  *5752A2* a doklady.

Stavebník preukázal vlastnícke právo  k stavebnému pozemku na základe zmlúv
o vecných bremenách.

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím zo dňa 14.10.2008 pod č. ÚKaSP-
2008-1330/O-KHA-710, právoplatným dňa 01.12.2008.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania posúdilo zámer v zmysle § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a vydalo k činnosti záverečné stanovisko č. 10123/07-3.4 dňa 6.2.2008

Stavebný úrad  žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona,
zverejnil na webovej stránke a úradnej tabuli  a v súlade s ustanovením §61 ods. 1)
stavebného zákona oznámil dňa 10.03.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom
doručením písomnosti  a verejnosti zverejnením na webovej stránke a úradnej tabuli začatie
konania o povolení stavby, pričom podľa  § 61 ods. 2) stavebného zákona  upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania a určil zákonnú lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie
námietok. Zároveň stavebný úrad v súlade s § 61 ods.1) stavebného zákona upozornil, že na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa
v tomto konaní neprihliada. Stavebný úrad v súlade s ust. §140c stavebného zákona  zaslal
žiadosť s predpísanými prílohami a oznámenie o začatí konania Ministerstvu životného
prostredia Slovenskej republiky, odboru starostlivosti o životné prostredie k posúdeniu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor starostlivosti o životné
prostredie, vydalo  k  stavbe  dňa  06.04.2017 pod č. 15047/2017 súhlasné záväzné
stanovisko, v ktorom potvrdilo súlad žiadosti o stavebné povolenie so zákonom
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím vydaným Ministerstvom
životného  prostredia  Slovenskej  republiky,  odborom  starostlivosti  o  životné  prostredie  č.
10123/07-3.4 zo dňa 6.2.2008 a s jeho podmienkami.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že po právoplatnosti
územného rozhodnutia nedošlo k zmene navrhovanej činnosti a že projektová dokumentácia
spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu ustanovenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených
požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo vydaných kladných záväzných stanoviskách,
ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. Stavebný úrad do podmienok
stanovených dotknutými orgánmi nezahrnul tie podmienky, ktoré sú informatívneho
charakteru a majú len dočasnú platnosť.

Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o
predĺženie lehoty na posúdenie stavby. K stavbe sa vyjadrili súhlasne a bez pripomienok aj
nasledovné dotknuté orgány: Slovenský zväz telesne postihnutých č. 169/2016 zo dňa
04.07.2016, Ministerstvo obrany SR č. ASM-77-1609/2016 zo dňa 01.06.2016, OR
Hasičského a záchr. Útvaru hl. m. SR Bratislava č. KRHZ-BA-HZUB6-1786/2016 dňa
20.6.2016, č. KRHZ-BA-HZUB6-1787/2016 dňa 22.6.2016 a č. KRHZ-BA-HZUB6-
1788/2016 dňa 22.6.2016.
Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 04.04.2017. V priebehu konania
žiadny z účastníkov konania nevzniesol námietky ani pripomienky k vydaniu stavebného
povolenia.

Pre uskutočnenie stavby a ochranu životného prostredia pri výstavbe určil stavebný
úrad podmienky, za dodržanie ktorých nesie zodpovednosť stavebník.
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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.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

         Mgr.  Rudolf   K u s ý
                             starosta mestskej časti

                                                                                                       Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 400 € bol zaplatený prevodom z účtu dňa 27.2.2017.
Doručí sa:
Účastníkom konania:

1.   Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Na adresu : 1. Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava,

1.  Hl. m. SR Bratislava – primátor,  Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava
2.  Bavint s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava
3. 1.Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava
4.  ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5.  Compas s.r.o.,  Miletičova 5/B, 82108 Bratislava
6.  Ing. Juraj Szabo  – ELUNITA, s.r.o., Romanova27, 851 02 Bratislava
7.   Združenie domových samospráv, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava

Dotknutým orgánom:

7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviroment.posudzovania.,
      Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
8.  Ministerstvo dopravy a RR SR, Odbor Dráhový stavebný úrad,
      Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
9.  Hl. m. SR Bratislava, OSK,  Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1
10.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava
11.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava
12.  Okresný úrad Bratislava, OSoŽP Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13.  Technická inšpekcia SR, Železničiarska 17, 811 04 Bratislava


