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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 podľa §39,
§37 a §39d stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 územné rozhodnutie o stavebnej uzávere

v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v katastrálnom území Vinohrady, v  lokalite Kramáre –
Jelšova ul., ktoré je vymedzené:
· zo severu Stromovou ulicou,
· z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu,
· z juhu hranicou MČ Bratislava - Nové Mesto,
· zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou.

I.
Hranice územia stavebnej uzávery sú podľa situácie v M 1:10000 ktorá je nedeliteľnou
prílohou  tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú
v decembri 2016  vyhotovil  Ing.arch. Juraj Krumpolec,   autorizovaný architekt SKA
reg.č. 1977 AA.

II.
Podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:
Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje
stavebná činnosť, nakoľko by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia a jeho
organizáciu podľa pripravovaného územného plánu.
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A.   Stavebná uzávera pre vymedzené územie v čase jej trvania zakazuje nasledovné
činnosti:
1. umiestňovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
2. povoľovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
3. uskutočňovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami.

Výnimkou z tohto zákazu sú činnosti uvedené v časti C., na ktoré sa stavebná uzávera
nevzťahuje.
B. Stavebná uzávera sa týka stavieb, zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a
stavebnými úpravami, pre ktoré sa vyžaduje:
1. územné rozhodnutie podľa ust. §39 a nasl. stavebného zákona, okrem vydávania územných

rozhodnutí o využití územia a územných rozhodnutí o chránenom území alebo o
ochrannom pásme

2. stavebné povolenie podľa ust. §55 ods. 1) stavebného zákona,
3. ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. §55 ods. 2) písm. a),d), f) stavebného zákona.

C.   Stavebná uzávera sa nevzťahuje na činnosti:
1. rozhodovať o umiestnení tých stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a

stavebnými úpravami,  ktorých umiestnenie je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a ktorých návrh bol na správny orgán podaný pred nadobudnutím právnej
účinnosti rozhodnutia  o stavebnej uzávere,

2. rozhodovať o povoľovaní tých stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a
stavebnými úpravami, na ktorých umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré
nadobudlo právoplatnosť.

3. uskutočňovať stavby a zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
ktorých žiadosť o povolenie bola na správny orgán podaná pred nadobudnutím právnej
účinnosti rozhodnutia  o stavebnej uzávere,

4. umiestňovať, povoľovať a uskutočňovať verejnoprospešné stavby a ich zmeny v súlade s
platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

5. umiestňovať, povoľovať a uskutočňovať líniové stavby a ich zmeny, ktoré sú definované
podľa §139 ods. 3 stavebného zákona v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou,

6. povoľovať a uskutočňovať stavebné úpravy, definované podľa §139b ods. 5 písm. c)
stavebného zákona,

7. povoľovať a uskutočňovať drobné stavby, definované podľa §139b ods. 6 a 7 stavebného
zákona,

8. uskutočňovať udržiavacie práce stavieb, definované  podľa §139b ods. 15 stavebného
zákona,

9. uskutočňovať práce a stavby ohlásené stavebnému úradu podľa ust. §55 ods. 2) písm. c), e)
stavebného zákona

10. uskutočňovať nevyhnutné úpravy nariadené stavebným úradom vo verejnom záujme podľa
§ 87 stavebného zákona,

11. odstraňovať stavby na základe rozhodnutia stavebného úradu podľa § 90 stavebného
zákona,

12.  uskutočňovať neodkladné zabezpečovacie práce, nariadené stavebným úradom pre ochranu
zdravia alebo majetku podľa § 94 stavebného zákona.

III.
Platnosť rozhodnutia o stavebnej uzávere:
1. Stavebná uzávera je určená iba na nevyhnutne potrebný čas (t. zn. do doby schválenia

„Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre“ a vyhlásenia jeho záväznej časti
všeobecným záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto), najviac však na
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päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere (§ 39d ods. 1 stavebného
zákona).

2. Čas platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predĺžení nesmie presiahnuť päť rokov
odo dňa, keď územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť (§ 40 ods. 3 stavebného
zákona).

3. Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere, stavebný úrad
zruší rozhodnutie aj bez návrhu (§ 39d ods. 4 stavebného zákona).

4. Stavebný úrad môže z rozhodnutia o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po
dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia
niektorých činností v území.

IV.
Námietky účastníkov konania:
Účastník konania Ing. Vladimír Pištek, bytom Galandova 2, 81106 Bratislava vzniesol
námietku:
Stavebný úrad vydal napadnuté Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere
výlučne na podklade skutočnosti, že Mestská časť Bratislava - Nové Mesto obstaráva územný
plán zóny Jelšová. Táto skutočnosť však sama osebe neodôvodňuje vydanie rozhodnutia o
stavebnej uzávere. Z dikcie stavebného zákona nevyplýva, že samotné obstaranie územného
plánu zóny je automaticky dôvodom na vyhlásenie stavebnej uzávery. Takáto aplikácia
stavebného zákona by znamenala, že pri akomkoľvek obstaraní územného plánu zóny, by
muselo byť rozhodnuté o stavebnej uzávere, pričom územnoplánovacia prax potvrdzuje, že
územné plány zóny sú obstarané a schvaľované aj bez stavebnej uzávery, pričom v území sa
počas jeho obstarania umiestňujú, povoľujú a realizujú stavby. Oznámením o začatí konania o
stavebnej uzávere stavebný úrad porušil § 3 ods. 5 a § 32 ods. 1 správneho poriadku, keď
nesplnil svoju povinnosť spoľahlivo, úplne a presne zistiť stav veci. Zároveň stavebný úrad
porušil § 3 ods 1 a § 46 Správneho poriadku, keď nesprávne interpretoval a použil ustanovenia
stavebného zákona na daný prípad. Preto navrhujem, aby odvolací orgán po preskúmaní
napadnuté rozhodnutie zrušil ako nezákonné.

Ostatní účastníci konania v konaní nevzniesli ďalšie námietky.

V.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietka účastníka konania Ing. Vladimíra Pišteka, bytom Galandova 2, 81106 Bratislava,
vlastníka pozemkov parc. č. 21242/5, 21242/6, 21242/7, 21648/16 v katastrálnom území
Vinohrady zapísaných na LV č.  5359,  ktoré sú súčasťou stavebnej uzávery sa zamieta.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v
súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") začala s prípravnými
prácami a dňa 16.07.2012 zverejnila oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre“ (ďalej len ÚPN-Z)
spôsobom v mieste obvyklým.

Hlavným cieľom UPN-Z je spracovanie komplexnej dokumentácie pre stanovenie
optimálnej regulácie riešeného územia, pričom primárnou úlohou je definovanie priestorového
usporiadania na úrovni zóny pre spodrobnenie platného územného plánu a to pre rozhodovanie
v správnych konaniach pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb v území.

Dňa 30.11.2016 Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 23 ods.
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, oznámil začatie prerokovania návrhu  ÚPN-Z v zmysle § 20 ods. 2) stavebného
zákona v termíne od  29.11.2016 do 31.01.2017.
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia na základe zisťovacieho konania dňa
28.07.2016 rozhodol, že strategický dokument ÚPN-Z, ktorého obstarávateľom je Mestská časť
Bratislava - Nové Mesto, Junácka č. 1, 83291 Bratislava 3, sa  nebude posudzovať podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ÚPN-Z je v  schvaľovacom procese.
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Nové Mesto dňa 09.02.2016 uznesením č.11/15

zaviazalo starostu mestskej časti o spracovanie časového harmonogramu prác   potrebných na
obstaranie vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Jelšová s cieľom dočasného utlmenia
výstavby v čase do schválenia ÚPN-Z. Uznesenie bolo zverejnené na webovej stránke mestskej
časti Bratislava Nové Mesto a mestská časť obstarala Dokumentáciu pre rozhodnutie
o stavebnej uzávere Jelšová.

Dokumentácia pre rozhodnutie o stavebnej uzávere Jelšová ( ďalej len „DUR“) splňuje
požiadavky ust. §43 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.

Z DUR vyplývajú dôvody pre stavebnú uzáveru a to prebiehajúca intenzifikácia územia
a zvýšený tlak na ďalšie zintenzívnenie výstavby cez nové investičné zámery, pričom niektoré
pripravované projekty nezodpovedajú charakteru a mierke okolitej zástavby, zvyšujú dopravnú
záťaž, nezohľadňujú kapacitné možnosti dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a v
neposlednom rade zásadne menia hmotovo-priestorové usporiadanie a architektonický výraz
lokality. Takéto investičné zámery môžu  sťažiť prípadne znemožniť budúce využívanie
územia a jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny.

Stavebný úrad  s prihliadnutím k uvedeným skutočnostiam začal z vlastného podnetu
správne konanie o stavebnej uzávere a dňa 10.02.2017 požiadal  dotknuté orgány a správcov
sietí o stanovisko k dokumentácii pre územné konanie o stavebnej uzávere. Na základe
kladných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí a súhlasného záväzného stanoviska Hl.
m. SR Bratislavy k DUR stavebný úrad oznámil začatie konania o stavebnej uzávere všetkým
účastníkom verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č.
2004/2017/UKSP/POBA zo dňa 22.09.2017.

Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania, nakoľko Hl. m. SR Bratislava vo
svojom záväznom stanovisku vyjadrilo súlad vyhlásenia stavebnej uzávery s platným
Územným plánom hl. m. SR Bratislava 2007. Stavebný úrad v oznámení o začatí konania
upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky si môžu uplatniť v
lehote 45 dní odo dňa jeho doručenia, že na neskôr podané námietky a pripomienky sa
neprihliadne a že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré
nebudú uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Stavebný úrad ďalej v oznámení o začatí konania upozornil dotknuté orgány, že ak neoznámia
v určenej alebo predlženej lehote svoje stanoviská, má sa za to, že z hľadiska nimi sledovaných
záujmov so stavebnou uzáverou súhlasia.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil, že stavebná uzávera vo vymedzenom
území nebude mať negatívny vplyv na zložky životného prostredia, neovplyvní podmienky
ochrany prírody a krajiny, podmienky dopravy,  podmienky pre existujúce stavby v území
stanovené hygienickými,  protipožiarnymi predpismi, podmienky bezpečnosti a ochrany
zdravia ľudí a že stavebná uzávera chráni verejný záujem.

Stanoviská dotknutých orgánov boli vo vzájomnom súlade a bez pripomienok.
V lehote určenej na pripomienkovanie nahliadla do podkladov rozhodnutia bez

pripomienok účastníčka konania Mgr. Darina Timková, bytom Jahodová 4, 83101 Bratislava,
podľa LV č. 2466 vlastníčka pozemkov parc.č. 5541/10 a 5541/33 a stavby súp. č. 3146
nachádzajúcich sa v území stavebnej uzávery. V uvedenej lehote vzniesol písomnú námietku
účastník konania Ing. Vladimír Pištek, bytom Galandova 2, 81106 Bratislava, vlastník
pozemkov parc. č. 21242/5, 21242/6, 21242/7, 21648/16, v katastrálnom území Vinohrady
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zapísaných na LV č.  5359, ktoré sú súčasťou stavebnej uzávery. Námietka je uvedená
v kapitole IV.  tohto rozhodnutia.

Lehota na pripomienkovanie návrhu bola ukončená dňa 02.01.2018.
V konaní k vydaniu územného rozhodnutia o stavebnej uzávere sa súhlasne vyjadrilo

Hlavné mesto SR Bratislava záväzným stanoviskom č. MAGS OUIC 38086/17-46505 zo dňa
10.08.2017. Okrem iných dotknutých orgánov sa bez pripomienok vyjadrili Ministerstvo
životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov stanoviskom č. 5989/2017-5.3
43983/2017 zo dňa 09.10.2017, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR
pod č. HŽP/6293/2017 zo dňa 01.03.2017, Bratislavský samosprávny kraj stanoviskom č.
02453/2017/CDD-36 zo dňa 14.03.2017, Obvodný banský úrad v Bratislave stanoviskom č.
264-617/2017 dňa 06.03.2017, Krajský pamiatkový úrad  č. KPUBA-2017/7364-
2/15736/JUR,KAD zo dňa 09.03.2017 a pod č. KPUBA-2017/21832-2/79201 JUR aDAD  zo
dňa 23.10.2017, Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
oddelenie pozemných komunikácií stanoviskom č. OU-BA-OCDPK2-2017/0032517 zo dňa
28.02.2017,  Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krízového plánovania stanoviskom č. OU-BA-OKR1-2017/106451 zo dňa 21.03.2017,
Generálny investor Bratislavy  pod. č. 398/2017/213 zo dňa 28.02.2017, Mestský ústav ochrany
pamiatok pod č. SR-66 zo dňa 20.03.2017, Hydromeliorácie pod č. 996-2/120/2017 zo dňa
28.02.2017, Dopravný úrad pod č. 07544/2017/ROP-002/5497 zo dňa 03.03.2017, Železnice
SR, pod č. 20582/2017/O210-1 zo dňa 02.03.2017, Únia nevidiacich a slabozrakých pod č.
28/UR/2017/Ko zo dňa 09.03.2017. K stavebnej uzávere vydali kladné stanoviská správcovia
sietí Bratislavská teplárenská, a.s. stanoviskom č. 01478/Ba/2017/3410-2 zo dňa 30.05.2017
a dňa 06.10.2017, Bratislavská vodárenská, a.s. pod č.8732/4020/2017/JJ zo dňa 17.03.2017,
Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 24.03.2017, SPP distribúcia pod č. 63/17/DPPRba/PJ
zo dňa 14.03.2017, správca verejného osvetlenia pod č. PD/BA/031/2017 zo dňa 03.03.2017,
SEDS, a.s., č. PS/2017/004534 zo dňa 09.03.2017, správcovia sietí a zariadení ŽSR
a Ministerstva vnútra a správcovia elektronických sietí.

Stavebný úrad preskúmal a vyhodnotil námietku účastníka konania Ing. Vladimíra
Pišteka, bytom Galandova 2, 81106 Bratislava a rozhodol o nej tak ako je to uvedené v kapitole
V. tohto rozhodnutia. Stavebný úrad námietku rozdelil do troch častí, ktoré vyhodnotil
nasledovne:

Časť námietky  týkajúca  sa   oznámenia  začatia  správneho  konania  a  síce,  že  stavebný
úrad oznámil začatie stavebného konania o stavebnej uzávere pričom ako hlavný  dôvod začatia
konania uviedol skutočnosť, že Mestská časť Bratislava Nové Mesto obstaráva Územný plán
zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre, považuje namietajúci za nedostatočné. Stavebný úrad
naozaj v oznámení o začatí konania toto  uviedol ako hlavný dôvod ÚPN-Z, avšak v  oznámení
zároveň  uviedol, kedy a kde možno nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a odkázal
účastníkov konania  aj na webovú  adresu, na ktorej je možné prevziať si podklady
elektronicky. Podkladmi pre oznámenie začatia konania pritom boli  Dokumentácia pre konanie
o stavebnej uzávere Jelšová, doklady o jej  prerokovaní s dotknutými orgánmi a správcami sietí
a známe  investičné zámery v kolízii s pripravovanou ÚPN-Z. Z uvedených dôvodov túto časť
námietky stavebný úrad vyhodnotil ako neopodstatnenú.

Časť námietky sa  týka porušenia ustanovenia §3 ods. 5 správneho poriadku a na
základe ktorého sa namietajúci domnieva, že stavebný úrad si nesplnil svoju povinnosť a
presne nezistil stav veci.  Stavebný úrad však tým, že  oznámenie doručil účastníkom konania
zverejnením na úradnej tabuli od  03.10.2017 do 17.11.2017 a aj na webovej stránke úradu
a tým, že   v oznámení určil 45 dňovú lehotu na pripomienkovanie návrhu, postupoval v súlade
s ust. §3 ods. 5 správneho poriadku. Stavebný úrad preskúmal Dokumentáciu pre územné
konanie o stavebnej uzávere Jelšová a  prerokoval vyhlásenie stavebnej uzávery podľa tejto
dokumentácie s dotknutými orgánmi a začatie konania oznámil až  na základe ich kladných
stanovísk. Stavebný úrad preskúmal aj ďalšie podklady a síce investičné zámery v území
v kolízii s pripravovanou ÚPN-Z. Z uvedených dôvodov túto časť námietky stavebný úrad
vyhodnotil tiež ako neopodstatnenú.
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V ostatnej časti námietky účastník konania namieta porušenie ustanovení správneho
poriadku, ktoré sa týka procesu rozhodovania a namietajúci žiada  preskúmanie oznámenia
o začatí konania ako nezákonné rozhodnutie.  Stavebný úrad však nemohol porušiť ďalšie
citované ustanovenia správneho poriadku, nakoľko podľa nich sa postupuje až rozhodovacom
procese. Z uvedených dôvodov túto časť námietky stavebný úrad vyhodnotil ako mylnú.

Na základe uvedeného stavebný úrad  námietku v celosti zamietol.
Stavebný úrad v rozhodnutí o stavebnej uzávere vymedzil územie, v ktorom sa dočasne

zakazuje  stavebná činnosť uvedená v kap. II. tohto rozhodnutia,  nakoľko by mohla ohroziť
celospoločenské záujmy v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi pripravovaného ÚPN-Z.

Stavebný úrad, ako orgán príslušný na rozhodnutie vo veci, sa podrobne zaoberal
uvedenou vecou, v konaní postupoval v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a
procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným
zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci,
a 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:
Situácia vymedzenia hraníc stavebnej uzávery

Doručenie verejnou vyhláškou:
právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo
stavbám, v predmetnom území

Na vedomie:
1. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
2. MDVRR SR, Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100,81005 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, (orgán ochrany prírody a krajiny, orgán
štátnej vodnej správy, orgán odpadového hospodárstva), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

4. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,83205 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova

46, 832 05 Bratislava
7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192,81499 Bratislava
8. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05

Bratislava
9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 81228 Bratislava
11. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave,
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Ružinovská 8, P. O. BOX 26,82009 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. Č. 17, 811 04 Bratislava
14. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava
15. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,82646 Bratislava
17. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,81647 Bratislava
19. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava
20. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 82105 Bratislava
21. MO SR, Kutuzovova 8,83247 Bratislava
22. MO SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3,83247 Bratislava
23. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15 Bratislava
24. Štátna ochrana prírody SR - Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Mlynská

dolina 1, 811 04 Bratislava
25. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
26. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,

Klemensova 8, 811 09 Bratislava
27. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb,

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
28. Železnice SR, Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3,83206 Bratislava
29. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 81272·

Bratislava
30. Generálny investor Bratislavy - GIB, Záporožská 5,85292 Bratislava
31. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, Uršulínska 9,811 01 Bratislava
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2,

842 17 Bratislava
33. OLO, a. s., Ivánska cesta 22,821 04 Bratislava
34. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava
35. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
36. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
37. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
38. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
39. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
40. Telefónica Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
41. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36,85101 Bratislava
42. SWAN, a. s., Borská 6,841 04 Bratislava
43. Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
44. Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )




