
3492/2017/UKSP/VIDM-45              Bratislava 14.6.2017

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 konania vedeného podľa ust. § 88a  a § 88 ods. 1 písm. b) stavebného
zákona rozhodla takto:
podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
správny poriadok) a ust.§ 88 ods.1 písm.b) a §88a  stavebného zákona

dodatočne  p o v o ľ u j e

stavbu: "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č.
4465/2 v katastrálnom území Vinohrady stavebníčke Ing. Dane Prekopovej, bytom Hriňovská
5, 811 02 Bratislava.

Dodatočne povoľovaná stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 Oplotenie

Časť priehľadného pletivového oplotenia na severozápadnej strane pozemku bude  mať dĺžku
35,4m a výšku 1,6m, prevýšenie oplotenia je 0,3m.
Časť oplotenia na severovýchodnej strane pozemku bude mať dĺžku 38,4m s prevýšením
3,5m. Oplotenie je pletivové a ukotvené bude na oporný múr, ktorý výškovými skokmi
kopíruje terén a je rozostavaný. Maximálny rozdiel výšok terénu a vrchnej časti oporného
múru je 1,3m vo vrchnej časti pozemku, súvislá nepriehľadná technicky vytvorená plocha
múru je vo výške maximálne 0,6m nad hornou hranou oporného múru. Oplotenie bude
pletivové, priehľadné vo výške 1,6m.
Časť oplotenia od Savignonskej ulice bude tvorená z brány a bráničky a priehľadným
oplotením vo výške 1,4m.

SO 02  Záhradný domček – sklad

Montovaný drevený záhradný domček s funkčným využitím na sklad bude vsadený do
sústavy oporných múrov na stavebnom pozemku, bude mať podlahovú plochu 23,7m2,
celkovú zastavanú plochu 31,3m2, bude zapustený čiastočne pod terénom, zastrešený bude
plochou vegetačnou strechou. Záhradný domček bude napojený na verejné rozvody
inžinierskych sietí prostredníctvom existujúcich prípojok na stavebnom pozemku.
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SO 03  Oporný múr a terénne úpravy

Oporný múr pozostáva zo 4 častí. Časť za záhradným domčekom má dĺžku 18,3m s
prevýšením 2,0m a je ukončený. Na tento oporný múr nadväzuje časť oporného múru
zapažujúca terén v južnej časti pozemku, ktorý má dĺžku 12,4m s prevýšením 2,03m a bude
opatrený zábradlím. Oporný múr pri vstupe bude mať výšku 0,67m. Tento oporný múr bude
oddilatovaný od oporného múra oplotenia pozemku.

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude dokončená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. arch Petrom Ondrejkom
v novembri 2016, ktorá je overená  v konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny
nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri dokončovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Stavba bude dokončená najneskôr do: 12/2018. So stavebnými  prácami možno začať až po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní
po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady
o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe výkon činnosti
stavbyvedúceho oprávnenou osobou..

5. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
· obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

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

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

8. Stavebník je povinný všetky zrážkové vody zo stavby odviesť na vlastný pozemok.

9.Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu
začatie resp. pokračovanie v realizácii stavby.
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10. 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 nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe
a pri ich preprave.

· zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených
plôch

· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
· počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí.

11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2016/17970-1/DAD/III zo dňa 1.4.2016:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
· zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
· 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 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

· ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.
366/2015 Z. z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, 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
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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
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2016/24325/HRB zo dňa 8.3.2016:

· Na území platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
· Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území

zakázanú.
· Podľa RÚSES mesta Bratislavy sa záujmové územie nachádza mimo prvkov RÚSES.

Geon, a.s. vyjadrenie č. 31/2016 zo dňa 9.2.2016
· kryty nemeranej časti odberu požadujeme upraviť tak, aby ich bolo možné

zaplombovať
· meranie el. energie bude umiestnené na mieste trvale prístupnom z verejného

priestranstva
· hlavný istič osadiť 3x25 A
· ističe pred elektromerom musia mať vypínaciu charakteristiku typu B.

Geon, a.s. podmienky pre zriadenie vjazdu č. 6/2016 zo dňa 5.5.2016
· Zriadenie vjazdu z parc. č. 4465/2 na komunikáciu na pozemku parc. č. 4466/66 je

stavebník povinný vykonať bezprašným spôsobom
· Stavebník svojou činnosťou nesmie ohroziť ani obmedziť ostatných účastníkov

cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa § 43 zákona č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách a ďalšie všeobecné
právne  predpisy

· V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu
a poriadok na priľahlých komunikáciách a chodníkoch, výstavbu zabezpečiť bez
prerušenia cestnej a pešej premávky.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v  rozpore  s
vydaným stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do výšky 33193,92 €.

Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad 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:

· záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy
mesta.
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V konaní boli vznesené námietky účastníkom konania Ing. Slavomírom Kobzom, bytom Na
Slanci 7, Bratislava v zastúpení AK Mgr. Peter Arendacký, Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, ktoré sa týkajú nesúladu stavby na individuálnu rekreáciu s platným Územným
plánom zóny Podhorský pás.

Stavebný úrad uvedené námietky zamieta.

Odôvodnenie

Dňa 11.3.2016 s posledným doplnením 4.5.2016 stavebníčka požiadala o vydanie
stavebného povolenia na stavbu: "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na
Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona
oznámil dňa 12.5.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a  v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému
úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie stavby. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia a boli poučení, že na neskoršie podané
námietky sa nebude prihliadať. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 16.6.2016

V priebehu konania dňa 13.6.2016  nahliadol do podkladov rozhodnutia účastník
konania Ing. Slavomír Kobza, bytom Na Slanci 7, Bratislava a zároveň  podal podnet na
prešetrenie skutkového stavu uskutočňovaných stavebných prác na pozemku parc. č. 4465/2
v katastrálnom území Vinohrady. Stavebný úrad uskutočnil obhliadku stavby z verejného
priestranstva dňa 28.6.2016 a zistil, že stavebníčka začala s realizáciou stavby pred
právoplatnosťou stavebného povolenia.

Realizácia stavby pred tým, ako stavebný úrad uskutočnil konanie a ukončil ho
vydaním stavebného povolenia s nadobudnutou právoplatnosťou, je dôvodom, pre ktorý je
stavebný úrad povinný zastaviť stavebné konanie podľa ustanovenia § 60 ods. 2 písm. f)
stavebného zákona a začať konanie o dodatočnom povolení stavby. Stavebný úrad vydal dňa
1.7.2016 rozhodnutie č 3168/2016/UKSP/VIDM-18, ktorým zastavil stavebné konanie začaté
podaním zo dňa 11.3.2016.

Zároveň dňa 1.7.2016 začal z vlastného podnetu konanie vedené podľa § 88 ods.1
písm. b) a 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby: "Oplotenie, záhradný
domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území
Vinohrady a  vyzval vlastníčku stavby  Ing. Danu Prekopovú, bytom Hriňovská 5, 811 02
Bratislava, aby predložila doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a konanie prerušil. Stavebníčka dňa
24.8.2016 predložila požadované doklady.

Stavebný úrad listom č. 7703/2016/UKSP/VIDM zo dňa 17.10.2016 podľa ust.§88
ods.1 písm. b), §88a a §61 stavebného zákona oznámil začatie konania o dodatočnom
povolení stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.11.2016 so
stretnutím účastníkov konania pred vstupom na pozemok parc. č. 4465/2 v katastrálnom
území Vinohrady.

Dňa 7.11.2016 doručila stavebníčka stavebnému úradu pozmenenú projektovú
dokumentáciu stavby. Vzhľadom nato, stavebný úrad oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom zmenu podkladov pre vydanie rozhodnutia, pričom z dôvodu veľkého
okruhu účastníkov konania bolo oznámenie doručované verejnou vyhláškou. Účastníci



6

konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Lehota na uplatnenie námietok uplynula dňa
18.4.2017.

V konaní uplatnil dňa 10.4.2017 námietky účastník konania, ktoré sa týkali nesúladu
dodatočne povoľovanej stavby s platným Územným plánom zóny Podhorský pás a preto
požaduje uviesť pozemok do pôvodného stavu a stavbu odstrániť.

K uplatneným námietkam stavebný úrad uvádza, že podľa § 88 ods.1 písm.b)
stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej
bez stavebného povolenia; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom. Pri stavbách postavených bez
stavebného povolenia je stavebný úrad  vždy povinný skúmať, či takúto stavbu nemožno
dodatočne povoliť. Stavebný úrad vyhodnocuje vplyv nepovolenej stavby na životné
prostredie, súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, so všeobecnými technickými
požiadavkami vymedzenými príslušnými právnymi predpismi a technickými normami,
pričom prihliada na záväzné stanoviská dotknutých orgánov a napokon skúma vlastnícke
vzťahy. Pre konanie o dodatočnom povolení stavby sa podľa § 88a ods.7 stavebného zákona
primerane vzťahujú ustanovenie § 58 až 66 stavebného zákona. Pri dodatočnom povoľovaní
rozostavanej stavby stavebný úrad určí podmienky na jej dokončenie. Dokumentáciu
jednoduchých stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré hája orgány
štátnej správy podľa osobitných predpisov, a to najmä vtedy, ak na posúdenie postačia
všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané podľa stavebného zákona, alebo iné
predpisy.
Z predloženého spisového materiálu a projektovej dokumentácie je zrejmé, že dodatočne
povoľovaná stavba je stavbou, ktorá svojim architektonickým stvárnením nie je v rozpore
s urbanistickým a architektonickým charakterom prostredia, neumiestňuje sa v urbanisticky
významnej polohe. Stavba spĺňa požiadavky z hľadiska urbanistického
začlenenia, architektonického stvárnenia a nachádza sa v území, ktoré je zastavané stavbami
rodinných domov a nezastavanými pozemkami určenými pre výstavbu rodinných domov vo
svahovitom teréne. Podľa územného plánu zóny Podhorský pás obytné územie rodinných
domov je územie pozemkov zastavané objektmi rodinných domov, alebo je na zastavanie
rodinnými domami určené. Na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a
jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe alebo slúži na podnikanie.
Doplnková stavba sa umiestni tak, aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala
obytné a životné prostredie. Stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu pre
daný typ stavby tak, ako je to uvedené v predloženej projektovej dokumentácii stavby, ktorú
vypracovala odborne spôsobilá osoba, v ktorej je okrem iného uvedené, že na stavebnom
pozemku sa v druhej etape výstavby plánuje s realizáciou stavebného objektu SO 04 Rodinný
dom.

Dodatočne povoľovaná stavba je podľa  platnej územnoplánovacej dokumentácie
Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007 súčasťou plôch s funkčným využitím na
málopodlažnú zástavbu obytného územia, čo sú územia slúžiace pre bývanie v rodinných
domoch a v bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia v súlade
s významom a potrebami územia.

Dodatočne povoľovaná stavba nebude vykazovať negatívne vplyvy na jednotlivé
zložky životného prostredia na uvedenom pozemku, tak ako je to posúdené a uvedené
v kladných  rozhodnutiach a stanoviskách dotknutých orgánov z hľadiska ochrany:

· pôdy – rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-PLO-2016/90822/MPI
o odňatí pôdy zo dňa 26.4.2016, právoplatné dňa 3.5.2016

· nakladania s odpadmi – vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-2016/17970-1/DAD/III zo dňa 1.4.2016
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· ochrany prírody a krajiny - vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-2016/24325/HRB zo dňa
8.3.2016.

V dodatočne povoľovanej stavbe sa nenachádza ani nebude nachádzať žiadna prevádzka,
ktorá by vyžadovala riešenie požiadaviek z hľadiska verejného zdravotníctva a veterinárnej
starostlivosti. Stavba sa dodatočne povoľuje v lokalite, kde sa neuplatňuje záujem
pamiatkovej starostlivosti. Stavebný pozemok je umiestnený mimo ochranného pásma lesa
a nie je lesným pozemkom tak, ako to vyplýva z predloženého listu vlastníctva na stavebný
pozemok. Dodatočne povoľovaná stavba svojim stavebno-technickým vyhotovením
a funkčným určením nepodlieha posudzovaniu z hľadiska civilnej ochrany a krízového
riadenia, nemá a ani sa nepredpokladá so zabudovaním vybraných technických zariadení.
Štátny požiarny dozor sa na jednoduchých stavbách nevykonáva.

V konaní sa okrem už citovaných dotknutých orgánov  vyjadrili: Mestská časť
Bratislava - Nové Mesto, Okresný úrad Bratislava, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.,
Západoslovenská distribučná a.s. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok
tohto povolenia.

Stavebník preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 5576 vlastnícke právo
k stavebnému pozemku.
  Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania,
starostlivosti o životné prostredie, stavebný úrad dospel k záveru, že dodatočné povolenie
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad
tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

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 (podľa § 54 správneho poriadku). 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 270 € zaplatený prevodom z účtu.

Príloha
Situácia umiestnenia stavby
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Doručuje sa:
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. Ing. Dana Prekopová, Hriňovská 5, 811 02 Bratislava
2. db architects, s.r.o., Studená 2, 821 04 Bratislava Eva Důrová, Ďumbierska 8, 831 01

Bratislava
3. SAGUNTO, s.r.o., Na Grunte 7/A, 831 52 Bratislava
4. Ing. Peter Kummer, Savignonská 13, 831 52 Bratislava
5. Jozef Cabaj, Dobrovského 1, 811 08, Bratislava
6. Zuzana Cabajová, Dobrovského 1, 811 08, Bratislava
7. SLANEC, s.r.o, Horská 1, 831 52 Bratislava
8. Ing. Michal Karol, Benovského 6, 841 01 Bratislava
9. Ing. Michaela Sakálová, Tomášikova 5/B, 832 05 Bratislava
10. Ing. Adrián Kubík, Pavlovova 18, 821 08 Bratislava
11. Lucia Papáyová, Na Pasekách 18, 831 06 Bratislava
12. Lukáš Papáy, Na Pasekách 18, 831 06 Bratislava
13. Ing. Peter Sokol, Fraňa Kráľa 33, 811 05 Bratislava
14. Ing. Martin Vrba, Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava
15. Ing. Adriena Vrbová, Gercenova 6/B, 851 01 Bratislava
16. Švolíková Daniela, Blagoevova 10, 851 04 Bratislava
17. Ing. Marián Karšai, J. Stanislava 37, 841 05 Bratislava
18. Mgr. Eva Karšaiová, J. Stanislava 37, 841 05 Bratislava
19. Ing. Tibor Lappy, Boreková 36, 821 06 Bratislava
20. Ing. Alena Lappyová, Boreková 36, 821 06 Bratislava
21. Ing. Ján Zaťko, Hraničná 1, 821 05 Bratislava
22. Iveta Zaťková, Hraničná 1, 821 05 Bratislava
23. Ing. Slavomír Kobza, Na Slanci 7, 831 52 Bratislava v zastúpení Mgr. Peter

Arendacký, advokát, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
24. MUDr. Zuzana Kobzová, Na Slanci 7, 831 52 Bratislava
25. Jozef Samčík, Palkovičova 13, 821 08 Bratislava
26. Viera Samčíková, Palkovičova 13, 821 08 Bratislava
27. Ing. Peter Pšenák, Na Grunte 6, 831 52 Bratislava
28. Ing. Otta Pšenáková, Na Grunte 6, 831 52 Bratislava
29. Ing. Rastislav Kupka, J. Kráľa 2595, 022 01 Čadca
30. Mgr. Darina Kupková, J. Kráľa 2595, 022 01 Čadca
31. Ing. Juraj Čenteš, Leánska 7, 831 52 Bratislava
32. Ing. Petra Čentešová, Leánska 7, 831 52 Bratislava
33. Ing. arch. František Ondrejka, Pribišova 12, 841 05 Bratislava

Na vedomie:
34. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava
35. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
36. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:


