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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
a § 119 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 územného konania vedeného v súlade s § 35
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto:
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby: “INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely
Kríž" na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave na pozemkoch
parc. č. 13145/21, 13167/2, 13174/2, 13175/2, 13177/4, 13177/20, 13180/2, 13181/2, 22072/2
v k.ú. Nové Mesto navrhovateľovi spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28,
817 62, Bratislava.

I.
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie v M 1:750 a podľa projektovej dokumentácie
pre umiestnenie stavby spracovanej spoločnosťou TELECOMPROJECT, s.r.o., Ing.
Ľudmilou Kelešiovou 3217 *A*2-3 so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, pri
rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.

II.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:

Účelom novej výstavby FTTH je zvýšenie kvality poskytovaných multifunkčných
telekomunikačných a dátových služieb (vysokorýchlostný internet, digitálna televízia, telefón)
prostredníctvom technológie FTTH pre 10 bytových domov a 2 nebytové budovy v Bratislave
v okolí námestia Biely kríž.
Predmetom tejto výstavby bude  realizácia káblovej ryhy, pokládka plastových multirúr,
záhrn káblovej ryhy, spätná úprava terénu do pôvodného stavu a následné zatiahnutie
optického kábla.
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Primárna trasa optickej siete FTTH povedie káblovodom Slovak Telekomu z Uzla služieb US
Jarošova pozdĺž Račianskej ulice až po nám. Biely kríž.

Primárna časť optickej siete FTTH
V rámci stavby budú v primárnej časti na Skalickej ulici umiestnené dva nové kabinety
PODB (pasívny optický distribučný box) s rozmermi 1600 x 350 x 390mm (v x hl. x š).
V týchto kabinetoch bude od bodu napojenia US Jarošova ukončená primárna časť optickej
siete.
Z US BA Jarošova bude pre primárnu časť siete FTTH v káblovode využitá existujúca
multirúra DB 7x10/8 v dĺžke cca 1750m.
V káblovej šachte KK 18 bude v novej multirúrovej spojke pripojená nová multirúra DB
4x12/8 smer PODB Skalická cesta 6. Ďalej bude v KK 20 k DB 7x10/8 pripojená DB 4x12/8,
ktorá bude položená do výkopu smerom k PODB Skalická cesta 12.
Sekundárna časť optickej siete FTTH
Z kabinetov PODB Skalická cesta 6 a 12 budú vyvedené multirúry DB 1x7/4, 2x7/4, 4x7/4,
12x7/4 a 24x7/4mm ku jednotlivým budovám, ktoré budú tvoriť sekundárnu časť siete FTTH.
Multirúry DB budú položené do výkopov tak, aby svojou dimenziou mikrotrubičiek MT
pokryli 10 bytových domov (spolu 27 vchodov) a 2 nebytové budovy.
Komunikácie, chodníky, vjazdy a spevnené plochy v trase FTTH budú križované rovnými
pretlakmi bez narušenia ich povrchu a obmedzenia automobilovej dopravy ako aj prechodu
chodcov.
Do výkopu budú položené a do pretlačených chráničiek zatiahnuté multirúry typu DB
4x12/8mm (primárna časť siete FTTH) a DB 1x7/4, 2x7/4, 4x7/4, 12x7/4 a 24x7/4mm
s dimenziou pre ďalšie rozšírenie siete FTTH (sekundárna časť siete FTTH).

· celková dĺžka navrhovaných zemných trás je cca 750 m, vrátane prekrižovania
komunikácií, chodníkov a spevnených plôch rovnými pretlakmi bez narušenia ich
povrchu len s minimálnym obmedzením pre pohyb chodcov a automobilovej
dopravy.

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

· 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

·  upozornenie 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.
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· počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou
dotknutých nehnuteľností.

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto - stanovisko 39691/8962/2016/ZP/NAGV zo dňa
07.11.2016:
- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.
135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo
na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby alebo pred realizáciou
jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného zákona v platnom znení.
Podmienky pre realizáciu konečnej úpravy dotknutých úsekov komunikácií, pokiaľ budú
porušené v rámci stavby, musia určiť vlastníci či správcovia týchto pozemných komunikácií.
Prípadné porušené chodníky v rámci stavby odporúčame upraviť v celej ich šírke. Mestská
časť Bratislava - Nové Mesto nemá v záujmovom území stavby do správy zverené žiadne
miestne komunikácie a nevlastní tam ani žiadne účelové pozemné komunikácie, i keď na nich
miestnych či účelových vykonáva určené kompetencie miestnej štátnej správy.
- z hľadiska technickej infraštruktúry :
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky
správcov dotknutých inžinierskych sietí.
- z hľadiska ochrany životného prostredia :
Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch.
Prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je
možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený, ale
bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnenév
zeleni.
Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby, vrátane výkopovej
zeminy, na stavbe a pri ich preprave.
Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť
kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe.
Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe,
vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou
formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne.
V rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby prednostne boli siete umiestnené tak, aby nedošlo
k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny
vrátane vzniknutého ochranného pásma.
V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene platí:

· Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej
vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010
Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

· Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.

· V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym
ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a
kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení
výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené
jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

· Investor v prípade, že bude žiadať o zvláštne užívanie verejných plôch, musí k žiadosti
predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude
priamo na jednotlivých pozemkoch v zeleni, resp. v komunikácii či v spevnených
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plochách spolu s informáciou o dĺžke pri jednotlivých pozemkoch.
· V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti

vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo
vlastníctve resp. správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mestom SR Bratislavy)
je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a
ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a
územného plánovania Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (MU BNM).
Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie
bude týkať spolu s vytýčenými drevinami.

· V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

· Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je
možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny
mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.

· Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny
akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z.

- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi
stanovené podmienky.
Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými
pokládkami sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi.

Hlavné mesto SR Bratislava – záväzné stanovisko  MAGS OUIC 51982/16-339732 zo dňa
9.2.2017:
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia:

• pozemky dotknuté líniovou stavbou je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť do
pôvodného stavu;

z hľadiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva:
• k zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas správcu komunikácie/chodníka;

z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného
nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR
Bratislavy.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – stanovisko  MAGS OD 52161/2016-339737/Há-292 zo
dňa 02.9.2017:
V predmetnej oblasti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO) v
správe hlavného mesta. Pred začatím prác žiadame tieto zariadenia zakresliť, odbornou
firmou vytýčiť a následne pri prácach chrániť pred poškodením. Pri prácach žiadame dodržať
platné STN a predpisy. Ak príde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové pole
bez použitia spojok. Pred začatím prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame
prizvať správcu VO k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné
práce žiadame realizovať bez prerušenia prevádzky VO. Prípadnú poruchu na VO je potrebné
ohlásiť na tel. č. 02/63810151.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, štátna vodná správa – vyjadrenie OU-BA-OSZP3/2016/078064/KEN/III-vyj. zo
dňa 19.08.2016
V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie musí stavebník
postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. Jestvujúce inžinierske siete musia
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byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie OÚ-BA-OSZP3-2016/78566/DAD/III zo
dňa 09.08.2016:
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 správy odpadového hospodárstva, do 28. februára
nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ochrana prírody a krajiny – vyjadrenie OU-BA-OSZP3-2016/78958/HRB zo dňa
20.9.2016:
Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu
podzemných alebo nadzemných častí blízko rastúcich drevín (§ 47 ods. 1 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. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm.
Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Riaditeľ úradu – stanovisko vlastníka
nehnuteľností  01478/2017/SM-3 zo dňa 10.3.2017
Vlastník nehnuteľností č. parciel 13145/20 a 13145/1 v katastrálnom území Nové Mesto - BA
požaduje uviesť trávnaté plochy po dokončení stavby do pôvodného stavu.
Stavebník si musí počínať tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, resp. aby ju
obmedzil na najmenšiu možnú mieru. Pred vstupom na nehnuteľnosti upovedomí vlastníka
alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti 15 dní vopred, za účelom minimalizácie škôd a to
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prostredníctvom zhotoviteľa stavby. Po skončení stavebných prác uvedie nehnuteľnosti do
predošlého stavu, alebo do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu.
Stavebník uhradí škodu v rozsahu podľa ust. §66 ods. 4,5 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách a ust. § 420a, ods.2, písm. c, Občianskeho zákonníka.
V intraviláne bude dodržaná hĺbka uloženia kábla pod spevneným povrchom 40 cm, vo voľnom teréne
60cm.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy – záväzné stanovisko  02509/2016-
DP/061 zo dňa 15.8.2016

· V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektrické zariadenia mestskej dráhy, ovládacie a
napájacie káble DPB, a.s. Stavebník pred zahájením prác musí s ich správcom
DPB,a.s. prerokovať postup pri napĺňaní investičných zámerov.

· Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
· Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné

dodržať STN 34 3112 najmä čl. 112,117 a 120.
· Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na

mestskej dráhe, t.zn., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú
výluku.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava – záväzné stanovisko KPUBA-2016/21605-
2/80181/PRA  zo dňa 18.10.2016
V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác
podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny
až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava – vyjadrenie 6611621705 zo dňa 12.08.2016
- Stavebník je povinný rešpektovať existujúce zariadenia spol. Slovak Telekom, a. s. a DIGI

Slovakia, s. r. o. Tieto sú chránené ochranným pásmom (§66 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.

- Stavebník nesmie zriaďovať skládky materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch telekomunikačných vedení a zariadení.

-  Vytýčenie  polohy  SEK  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.  s.  a  DIGI  Slovakia,  s.  r.  o.  na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch
týždňov.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia Slovak Telekom, a. s.

SPP - distribúcia a.s., Bratislava - vyjadrenie TDba/3002/2016/JPe zo dňa 5.9.2016
· Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení.

· Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D  a ko aj zabezpečiť prístupnosť
plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania
plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,

· Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
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kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
· Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na

každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov.

· Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

· Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.

· Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu.

· Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02.

· Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

· Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – vyjadrenie bez č. zo dňa 2.9.2016
· 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.

· Pred zahájením výkopových prác žiadame podzemné káblové vedenia v majetku
Západoslovenská distribučná, a.s. vytýčiť.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie
23366/23699/2000/2016 zo dňa 13.09.2016

· 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.

· Stavba nesmie poškodiť prevádzkové zariadenia dopravcu (autobusová zastávka).
· Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a

vytýčené.
· Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
· Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.

Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom [tf. 5950 1491].
· Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť

bez uvedeného dokladu skolaudovaná.
· Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení

[tf. 5950 1491], prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. [tf. 5950 6666].
· Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť
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pevné trakčné zariadenia.
· Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom

pevných trakčných zariadení DPB, a. s. [tf. 5950 1491].
· Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články

112, 117 a 120.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - vyjadrenie 33184/2016/Nz zo dňa 05.09.2016
· Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie,vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa
pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody a Divízia odvádzania
odpadových vôd.

· Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami 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.

· V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať
zemnépráce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť
ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne
úpravy a podobne.

· 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.

· Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení
technického vybavenia vrátanejej zmien a dodatkov.

· Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy,
šachty,signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a
DOOV.

· Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

· Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú,
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k
terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
prípadne prevádzkovateľa.

SIEMENS, s. r. o., Verejné osvetlenie, Bratislava vyjadrenie PD/BA/188/16 zo dňa 16.8.2016
· pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
· všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou

požadujeme uložiť do chráničiek,
· pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o.:
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p. Kubišta – tel. 0903 555 028,
· v prípade križovania sietí resp. zariadení navrhovanej stavby so zariadením verejného

osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné
normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,

· v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním
prác prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,

· k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov požadujeme predvolať stavebný
dozor Siemens, s. r. o.,

· prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas
stavebných prác budeme stavebníkovi v plnej výške fakturovať,

· práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky
VO,

· v prípade poškodenia zariadenia VO žiadame stavebníka ihneď nahlásiť poruchu na
tel. číslo: 02/6381 0151

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava – vyjadrenie č. 508/2016 zo dňa
7.9.2016
Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať spoločnosť UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s. r. o. o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v záujmovom území stavby.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava – vyjadrenie BA- 2373 / 2016 zo dňa 17.8.2016
Existujúce PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.sú chránené ochranným pásmom.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch optickú trasu
mechnicky chrániť žlabovaním.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník
povinný:
- vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí pred začatím
zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu u správcu PTZ,
- preukázateľné oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu
terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej
polohy PTZ,
- dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721
378
- výškové a stranové uloženie PTZ overiť ručnými sondami (vzhľadom na to, že
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nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
správcu PTZ

SITEL,s.r.o. Bratislava – zákres č. 935/2016  zo dňa 16.8.2016
Stavebník je povinný
- pred zahájením stavby zabezpečiť u spoločnosti SITEL vytýčenie PTZ v teréne,
- v ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5m na obe strany od trasy PTZ,
- v prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu,prizvať zástupcu SITEL
a dohodnúť ďalší postup prác,
- pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL na obhliadku.

ACS,spol. s r.o. Bratislava – zákres zo dňa 15.8.2016
Pred realizáciou investičnej činnosti je povinný stavebník nechať si siete vytýčiť
u spoločnosti ACS, spol. s r.o.

MDVR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,Oddelenie oblastného hygienika Bratislava –
záväzné stanovisko 21650/2016/D401 -ÚVHR/52088 zo dňa 15.08.2016
Z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v
zmysle príslušných ustanovení zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný súd Bratislava III – prehlásenie č. 47 zo dňa 10.01.2017
Vlastník nehnuteľností zapísaných na LV č. 4265 parc. č. 13177/4 a 13181/2
k.  ú.  Nové  Mesto súhlasí, aby prevádzkovateľ verejnej elektronickej komunikačnej
siete/VEKS/ Slovak Telekom, a.s. realizoval na týchto nehnuteľnostiach svoje oprávnenia,
ktoré mu prislúchajú vo verejnom záujme, podľa ustanovenia § 66 zákona č.351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách.
Stavebník je povinný pri výkone svojich oprávnení dodržať všetky povinnosti, ktoré mu
vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách.
Bude si počínať tak, aby:
- nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, resp. aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
- pred vstupom na nehnuteľnosti upovedomí vlastníka alebo užívateľa dotknutých
nehnuteľností 15 dní vopred, za účelom minimalizácie škôd a to prostredníctvom zhotoviteľa
stavby.
- po skončení stavebných prác uvedie nehnuteľnosti do predošlého stavu, alebo do stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu.
- uhradí škodu v rozsahu podľa ust. § 66 ods. 4,5 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách a ust. § 420a, ods.2, písm. c, Občianskeho zákonníka.
V intraviláne bude dodržaná hĺbka uloženia kábla pod spevneným povrchom 40cm/š. 20 cm,
vo voľnom teréne (zeleň) 60 cm/ š. 30 cm.
Po realizácii zemných prác požadujeme dodať porealizačné zameranie položených multirúr
pre optické káble na našich nehnuteľnostiach (CD + tlač)

TERMING, a.s., Bratislava  – zákres č. 52 zo dňa 27.9.2016
V prípade križovania alebo súbehu technologických zariadení v správe a majetku spol.
TERMING, a.s. žiadame vytýčenie našich sietí a taktiež dodržanie platných technických
noriem a vyhlášok.
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ELTODO SK, a.s. Bratislava  – vyjadrenie 060916/PJ zo dňa 06.09.2016
Stavebník je povinný pred realizáciou stavby požiadať o vytýčenie trasy SANET-u na
kontaktnom tel. čísle 0948 066 311.

Istrochem Reality, a.s. Bratislava  - stanovisko 068/IRE/2017 zo dňa 02.02.2017:
Vlastník nehnuteľností č.parciel CKN 13180/2, 22072/2, 13175/2 a 13167/2 v kat. území
Nové Mesto  podmieňuje súhlasí za podmienok, že:

· na telekomunikačnú líniovú stavbu na pozemkoch vo vlastníctve Istrochem Reality,
a.s. sa budú vzťahovať podmienky vyplývajúce z vecných bremien;

· všetky náklady spojené so zápisom vecného bremena bude hradiť budúci oprávnený z
vecného bremena;

· v lehote do 1 mesiaca po ukončení prác - uložení optickej siete, stavebník doručí
vlastníkovi pozemku digitálnu mapu skutočného vyhotovenia (vo formáte dwg)

· stavebník je povinný pred začatím výkopových prác dať si vytýčiť všetky siete na
predmetnom území;

· stavba nebude zasahovať na iné pozemky vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. a
Duslo, a.s.;

· v prípade poškodenia pozemkov, resp. inžinierskych sietí vo vlastníctve Istrochem
Reality, a.s. a Duslo, a.s. je stavebník povinný ich uviesť do pôvodného stavu na
vlastné náklady bez možnosti refakturácie.

· Uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady škôd spôsobených
neprevádzkovaním inžinierskych sietí a pozemkov vo vlastníctve Istrochem Reality,
a.s.;

Bytový dom Skalická cesta 9/A. Bratislava 3 – súhlas č. 59 zo dňa 28.03.2017:
dáva súhlas k umiestneniu optickej prípojky na parcele 13177/20, a k umiestneniu vnútorných
rozvodov vedenia v priestoroch bytového domu v zmysle ust.§67 ods.1 zákona č.351/2011 Z.
z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.
Stavebník je povinný:
- po ukončení prác uviesť dotknutú nehnutelnosť do pôvodného stavu,
- prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s výkonom týchto prác  odstrániť na vlastné náklady

Bytový dom Skalická cesta 5.7,Bratislava 3 – súhlas č. 60 zo dňa 01.02.2017
dáva súhlas k privedeniu optickej prípojky a k umiestneniu vnútorných rozvodov vedenia v
priestoroch bytového domu v zmysle ust.§67 ods.1 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
Stavebník je povinný:
- po ukončení prác uviesť dotknutú nehnutelnosť do pôvodného stavu,
- prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s výkonom týchto prác  odstrániť na vlastné náklady

III.
Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca   však  platnosť, pokiaľ   bola v tejto lehote začatá
stavba.
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2. Predĺženie  platnosti tohto  rozhodnutia je možné  podľa § 40 ods. 3) stavebného
zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu
minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava:
Cit: Žiadame, aby navrhovateľ presne špecifikoval pozemky, cez ktoré má viesť daná optická
sieť a to určením, či ide o pozemky registra „C“ KN alebo „E“ KN, pričom je nevyhnutné
uviesť aj parcelné čísla a katastrálne územie v ktorom sa ten ktorý pozemok nachádza.

V.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietku účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava stavebný úrad v územnom konaní
vyhodnotil ako opodstatnenú a vyhovel jej. Špecifikácia pozemkov je uvedená vo výroku
tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

  Dňa 02.01.2017 s posledným doplnením zo dňa 21.09.2017 požiadala spoločnosť
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, ktorú v konaní zastupuje
spoločnosť TELECOMPROJECT, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, ktorú
zastupuje Ing. Ľudmila Kelešiová, bytom Iľjušinova 4, 851 01 Bratislava o vydanie územného
rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby:" INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely Kríž "
na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave.

Účelom umiestňovanej telekomunikačnej stavby je zvýšenie kvality poskytovaných
multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb prostredníctvom technológie FTTH
pre 10 bytových domov a 2 nebytové budovy v lokalite Biely Kríž v Bratislave.
Stavba sa umiestňuje na pozemkoch parc. č. 13145/21, 13167/2, 13174/2, 13175/2, 13177//4,
13177/20, 13180/2, 13181/2, 22072/2 v katastrálnom území Nové Mesto.

Nakoľko sa umiestnenie líniovej stavby týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v
súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona oznámil začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36
ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci
konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 8.11.2017. Stavebný úrad
upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní
sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.
V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré
žiadalo, aby navrhovateľ presne špecifikoval pozemky, cez ktoré má viesť daná optická sieť
a to určením, či ide o pozemky registra „C“ KN alebo „E“ KN, pričom je nevyhnutné uviesť
aj parcelné čísla a katastrálne územie, v ktorom sa ten ktorý pozemok nachádza.
Stavebný úrad námietke účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava vyhovel a zahrnul ju
do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska
a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia.

Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení,
zabezpečil súhlasné stanoviská týchto dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení
technického vybavenia územia:
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SEPS a. s. Bratislava, MO SR Bratislava, MV SR, odbor telekomunikácií Bratislava Bratislavská
teplárenská a. s. Bratislava, Západoslovenská energetika a. s. (oznamovacie káble), Dial Telecom a. s.
Bratislava, Energotel a. s. Bratislava, Slovanet a. s. Bratislava, BENESTRA s. r. o. Bratislava,
Primanet spol. s r. o. Bratislava, Alianz – Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava, Towercom a. s.
Bratislava, SUPTel s. r. o. Bratislava, Heizer Optik s. r. o. Bratislava, SATRO Bratislava, OCAM s. r.
o. Bratislava, VNET a. s. Bratislava, eustream a. s. Bratislava.
Podmienky z týchto vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.
Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia,
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  rok
2007, ktorý pre danú lokalitu určuje prípustné funkčné využitie: zariadenia a vedenia
technickej vybavenosti pre obsluhu územia.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný
úrad 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 (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

Príloha
2 X Situácia umiestnenia stavby  M 1:750
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Doručuje sa:
Účastníci konania:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, adresa na doručenie -
TELECOMPROJECT, spol. s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava

2. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
4. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom,

alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom  a stavbám môžu byť umiestnením
priamo dotknuté a vlastníkom susedných nehnuteľností - doručenie verejnou
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na
Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní

Na vedomie:
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, P.O.BOX 192, 814 99  Bratislava 1
6. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,oddelenie správy komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99

Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1
13. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, majetkový odbor, P.O.BOX 106, Sabinovská 16,

820 05  Bratislava 25
14. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820

05  Bratislava 25
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
17. DIGI Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01  Bratislava
18. Dial Telecom, a.s., org. zložka Zámocká 30, 811 01  Bratislava
19. SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 29
20. Západoslovenská distribučná, a.s., 18 Bratislava, Správa energetických zariadení VN a NN

BA,  Čulenova č.6, 816 47  Bratislava
21. Západoslovenská energetika, a.s Bratislava, (Slaboprúdové oznamovacie káble), Čulenova č.6,

816 47  Bratislava
22. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava
23. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska č. 1, 814

52  Bratislava
24. Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava
25. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
26. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47

Bratislava
27. SIEMENS, s. r. O., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava
28. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava
29. Michlovský, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01  Piešťany
30. Energotel, a.s.,  Miletičova 7, 821 08  Bratislava
31. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava
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32. BENESTRA, s.r.o.., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava
33. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01  Bratislava
34. SWAN , a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava
35. Primanet, spol.s r.o., Dunajská 36, 811 08  Bratislava
36. ACS, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09  Bratislava
37. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43, 821 02  Bratislava
38. O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01  Bratislava
39. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava
40.  Ocam, s.r.o., Paulíniho 8, 811 02  Bratislava, Technické oddelenie, Nám. Hraničiarov 39, 851

03  Bratislava
41. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01  Bratislava
42. SUPTel, s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06  Bratislava
43. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava
44. Heizer Optik, s.r.o., Prevádzka Bratislava, Hraničná 18, 821 05  Bratislava
45. SATRO, Operátor káblovej televízie a dátových služieb, Polianky 9, 844 37  Bratislava
46. MDVRR SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava,

Nám. slobody 6,  810 05  Bratislava
47. Okresný súd Bratislava III., nám. Biely kríž 7, 836 07 Bratislava
48. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05  Bratislava
49. TDS Real, s.r.o., Bajkalská 5/A, 831 04  Bratislava
50. TERMMING, a.s., prevádzka Bratislava, Záhradnícka 46, P.O.BOX 55, 820 05  Bratislava 25
51. SANET_ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06  Bratislava
52. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09  Bratislava
53. Bytový dom Skalická 9/A, 831 02  Bratislava
54. Bytový dom Skalická 5 a 7, 831 02  Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

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

pečiatka, podpis


