
č. 3108/2020/UKSP/POBA-51 Bratislava  03.06.2020

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 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s §  7a ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1991 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len ako
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania podľa § 66 stavebného zákona a §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) rozhodla, že

p o v o ľ u j e

časti  stavby s názvom „ NIDO2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie,
komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava“ a to SO 01 Príprava
územia a SO 10 Prekládka inžinierskych sietí - slaboprúd . (ďalej spolu všetko len ako „Stavba“) na
pozemkoch  parc.č. 15132/53,59,87,88,92,93,94,99,101,104 v katastrálnom území Nové Mesto v
Bratislave. (ďalej spolu všetko len ako „Stavebné pozemky“)  stavebníkovi Pri Kuchajde 2, s.r.o.,
IČO: 45944997 so sídlom Panenská 6, 81103 Bratislava (ďalej len ako „Stavebník“).

Popis Stavby:
V rámci SO 01 budú riešené prípravné zemné práce a hrubé zemné práce pod budúcim objektom
a komunikáciami. Práce zahrňujú vyčistenie staveniska, demontáž existujúceho oplotenia,
existujúcich spevnených povrchov, stabilizácia terénu a podkladov pre vsakovacie boxy. Ďalej bude
uskutočnená stavebná jama, stabilizácia jej  svahov a dna pre požadovanú únosnosť a  výkopy pre
inžinierske rozvody. Výkopová zemina bude uskladnená na dočasnej skládke. V rámci SO 10 budú
všetky existujúce siete elektronickej komunikácie, ktoré prechádzajú územím výstavby uložené do
jedného káblového koridoru a v miestach v križovaní s komunikáciami bude káblový koridor
vedený v chráničkách.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bola  umiestnená územným rozhodnutím vydaným pod č.  307/2019 a

9886/2018/UKSP/POBA-2 zo dňa 18.10.2019, ktoré bolo zmenené rozhodnutím ktoré vydal
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky odvolacom konaní pod č. OU-BA-
OVBP2-2020/044624/ZAD zo dňa 28.02.2020. Rozhodnutia nadobudli právnu účinnosť dňom
25.03.2020 a podľa situácie  stavby na podklade v kópie z katastrálnej mapy v mierke 1:1000,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uvedených rozhodnutí,  pri rešpektovaní podmienok
jednotlivých rozhodnutí.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú  v decembri  2018 vypracoval
Ing.arch. Michal Pasiar,  autorizovaný architekt SKA reg. č. 1448AA  a kolektív odborných
projektantov ( ďalej len ako „Projektant“), overenej v stavebnom konaní a ktorá je prílohou
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tohto rozhodnutia ( ďalej len ako „PDS“), prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Zariadenie staveniska bude na stavebnom pozemku, pre organizáciu výstavby dôjde  aj k
dočasnému záberu plôch mimo územia staveniska. Na pozemku parc.č. 15132/69 bude dočasná
skládka výkopovej zeminy.  Hlavný prístup na stavenisko bude z účelovej komunikácie,
napojenej na zjazd z Trnavskej cesty, príležitostný vjazd a výjazd bude z Tomášikovej ul..

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

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

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

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

overenú stavebným úradom a doklady  potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho
stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach stavebný a montážny denník, súčasťou
ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe.

9. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na
stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku
vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť ich
stavebnému úradu.

10. Stavba bude ukončená najneskôr do 36  mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné
z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad
o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68
stavebného zákona.

11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

12.  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,

-  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,

13. Na skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j.
na ulici nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto.

14. Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje rozhodnutie o kolaudácii.
15. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby

nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Stavebník môže požiadať
stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia (v súlade s § 67, § 69 stavebného
zákona) na základe odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej
lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo
možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.

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

17. So Stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

18. Na uskutočnenie Stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa
osobitných predpisov vhodný na použitie v Stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení
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požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží Stavebník stavebnému úradu pri ústnom
konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania Stavby .

19. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému
pamiatkovému úradu v  Bratislave výskyt  zvláštnych  predmetov  a iných  vecí, ktoré sa
objavili  pri výkopoch a ktoré môžu  mať  pamiatkový  alebo  archeologický  charakter  a
vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu -pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do
obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou.

20. Stavenisko musí podľa § 43i ods.3 stavebného zákona:
-  byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života

alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
- byť označené ako stavenisko s uvedením údajov o Stavbe. Stavebník je povinný pred začatím

stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných
rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie Stavby  (druh a účel)
b/ označenie Stavebníka
c/ zhotoviteľa  (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
d/ termín začatia a ukončenia Stavby
e/ stavebný úrad ktorý stavbu povolil   (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)
Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun
stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom pozemku. Stavebník  je povinný
uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny
vzťah,

- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii
doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou
stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR Bratislavy o  nakladaní
s komunálnymi odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy,
VZN MČ Bratislava -Nové Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty,

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné
na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku
a v jeho okolí (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ako aj ochrana životného prostredia podľa
osobitných predpisov (zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č.194/2018
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách).

21. Pri uskutočňovaní Stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

      Stavebník je povinný
- 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
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- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia  územia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu

- po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi
navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany.

- včas upozorniť vlastníkov dotknutých pozemkov a susediacich stavieb o  realizácii
výkopových prác a o nevyhnutnom vstupe na pozemok alebo  na strechu susediacich stavieb

- počas realizácie Stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie Stavbou dotknutých
nehnuteľností

22. Podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré vydali:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 13256/2019/Sk zo dňa 30.04.2019 :
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.
Bratislavská teplárenská a.s.,  č.. 00640/Ba/2019/2320-2 zo dňa 25.03.2019 a č..
693/Ba/2020/2320-2 zo dňa 09.04.2020:
1. Dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe

strany a ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky
strany.

2. Dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
3. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie

horúcovodu.
4. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
5. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia

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

6. Pri vjazde a výjazde na stavenisko pre zemné práce, žiadame zabezpečiť horúcovod po celej
dĺžke železobetónovými roznášacími doskami s presahom 1m od vonkajšieho obvodu
horúcovodu na obe strany. Hrúbku roznášacej dosky určí statik.

7. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.
8. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýčiť.

Upozorňujeme, že vytýčenie tepelno-technických zariadení v majetku BAT, a.s. je platné 6
mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.

9. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný na
kontrolu stavebných prác v blízkosti horúcovodu a dispečerského kábla.

10.Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS.
11.Dispečerské káble pre BAT, a.s. vytyčuje spol. Energotel, a.s
Západoslovenská distribučná, a.s.,  dňa 11.04.2019:
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 VN a
zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3.
Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia,a.s., č. TD/NS/0175/2019/An zo dňa 16.04.2019:
1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je

Stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D.

2. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

3. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení

4. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1m na každú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
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predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,

5. 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 obsypú plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,prístup k akýmkoľvek
technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

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

8. 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,

9. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D ,

10.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 STN EN 1775, STN EN 12327, STN 38 6442, STN 38
6443,STN 73 6005,TPP 605 02, TPP 702 12;)

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

12.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,

13.Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

14.Pred p. č. 15132/93 je vybudovaný STL distribučný plynovod D 90 a pripojovací plynovod
D 50 PN 300kPa , P E - I D 22174208.

15.V prípade, že stavebník neuvažuje s plynofikáciou novostavby -je povinný zabezpečiť
umiestnenie HUP GK DN 25 na hranici pozemku tak - aby bol umiestnený v skrinke
označenej HUP, ktorej rozmery umožňujú plynulú manipulácia s HUP .

16.Skrinka s HUP, musí byť voľne prístupná pre pracovníkov SPP- distribúcia a. s.
17.Bez  súhlasu  SPP-distribúcia  a.  s.  nie  je  povolené  zasahovať alebo  meniť miesto  a  spôsob

uloženia existujúceho pripojovacieho plynovodu.
18.Vprípade že existujúci STL PP D 50 - ID 22174208 je v kolízii s výstavbou bytového

komplexu-je možné požiadať SPP - distribúciu a. s. o zrušenie uvedeného PP (v dobe
pripojenia na distribučný plynovod ) a to na náklady žiadateľa.

19.Pri budovaní samotnej stavby ako aj domových prípojok z uličných IS žiadame rešpektovať
všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy .

20.Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia Stavby, je Stavebník povinný prerokovať s SPP-D
a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Rainside  s.r.o. zo dňa 20.02.2019:
Žiadame, aby ste nás pred zahájením výkopových prác vyzvali o vytýčenie našej siete a jej
ochrany a dohodli sa o ďalšom postupe prác.
Vnet a.s. zo dňa 20.02.2019:
1. Optické siete spoločností OCAM aj Primanet prevzala spoločnosť VNET, ktorá zároveň

prevzala všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo správy a prevádzky verejnej
telekomunikačnej siete,

2. V území dotknutom Vašou výstavbou sa nachádzajú dve naše optochráničky so
zafúknutými mikrotrubičkami aj optickými káblami, farba biela s modrým pruhom,kedysi
SIRIUS/OCAM/ a farba čierna s modrým pruhom, kedysi PRIMANET,

4. Súhlasíme s prekládkou našich optochráničiek do novej káblovej ryhy bez prerušenia
optických káblov v nich,

5. Žiadame aby prekládku realizovala spoločnosť SITEL, ktorá túto optickú trasu aj v roku
2008 zrealizovala,

6. Pred realizáciou prekládky stavebník požiada o vytýčenie našich optických káblov v teréne,
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pred zásypom káblovej ryhy budeme prizvaný na fizyckú kontrolu našich optochráničiek,
7. Porealizačné zameranie žiadame doložiť v súbore dgn,, stačí v elektronickej forme,
Sitel, s.r.o.,  zo dňa 27.02.2019:
Za akékoľvek neoprávnené manipulovanie a porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a
optických káblov je zodpovedný Stavebník.
OTNS, s.r.o., 943/2019  zo dňa 20.02.2019:
1. Pri realizácii stavby príde podľa navrhovanej PD k stranovej prekládke Jestvujúceho

optického káblového vedenia SWAN, dôjde k zmene dĺžky vedenia ku skráteniu min o 4m),
ktoré je v súčasnosti ťahané v HDPE chráničke. Ku kolízii dôjde v prípade vybočenia trasy
SWAN, tzv. trojuholník, ktorý zasahuje do nového objektu, kde sa trasa lomila kvôli
bývalému vjazdu na parkovisko, toto miesto je potrebné odkopať až po Trnavskú cestu a
vyrovnať trasu HDPE a na Trnavskej požadujeme osadiť šachtu na rezervy káblov a
elementov, príp. sa tam skrátia. Trasa bude v tomto mieste vyrovnaná a nadobudnutá
káblová rezerva bude posunutá na križovatku Trnavskej a Tomášikovej ul. V tej istej
prílohe je vyznačená možná trasa/preložka vedenia SWAN zelenou farbou, ak sa bude nová
trasa nachádzať pod chodníkom, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu
optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po
celej dĺžke pod spevnenými plochami. Na objednávku vieme poskytnúť aj porealizačné
geozameranie existujúcej trasy pre potreby zanesenia trasy do koordinačnej situácie stavby.
Predmetom riešenia bude ochránenie optického vedenia SWAN - preloženie skrátenou
dĺžkou optorúry s MOK do novej trasy tak, aby bolo zabezpečené prevádzkové spojenie,
počas výstavby aj po výstavbe. V optických vedeniach prebieha dôležitá telekomunikačná
prevádzka a k prerušeniu káblov v žiadnom prípade nesmie dôjsť!  Všetky práce spojené s
ochranou káblov budú zrealizované na náklady Investora.

2. K výberu trasy prekladaných káblov je nutné prizvať zástupcu spoločnosť OTNS, a.s. a
zástupcu spracovateľa technického riešenia. Projekt pre realizáciu stavby požadujeme
predložiť na odsúhlasenie.  Bez neho nie je možné preložku realizovať, vydáme podmienky
pre samotnú realizáciu.  Žiadosť s DRP podať.

3. Pred začatím stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany
telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla spoločnosti SWAN, a.s, vytýčiť,
vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s.,
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,  pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo
dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete zaniknutej spol.
BENESTRA je potrebné vytýčiť a objednať.  Doporučuje sa vykopať sondy, z ktorých bude
zrejmé vedenie trasy pod povrchom a vytýčiť umiestnenie budúceho chodníka.

4. Prekládku samotnej HDPE rúry je možné realizovať pred prekládkou samotného optického
kábla. Do prekladanej trasy sa uloží nová HDPE rúra spoločnosti SWAN, a.s. priemeru 40
mm. ktorú dodá SWAN, a.s. na objednávku.

5. Počas výstavby pri realizácii zemných prác príde k súbehu a križovaniu s optickými
káblami SWAN, je nevyhnutné dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre
priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najmä:
realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a
zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez
používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných
káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a
prípadnému odcudzeniu.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná

ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať
skládky materiálov a stavebnej sute.

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného
času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich
plynulú prevádzky schopnosť.

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na
možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. stavebník je
zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a



7

zákrytových dosiek.
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk.

6. Všetky kolízne situácie počas výstavby predmetnej stavby, ktoré sa týkajú trasy optických
káblov SWAN, a.s., je potrebné riešiť v spolupráci so správcom siete OTNS,a.s. Odborné
práce a merania na optických kábloch pri prekládke optickej siete môže vykonávať iba
odborne spôsobilá organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od správcu siete.

7. Prekládka a všetky práce s tým súvisiace budú zrealizované na náklady investora
predmetnej stavby. Developer/stavebník sa zaväzuje vybudovať preložku na klúč, pre
potreby súčinnosti a koordinácie je potrebné uzavrieť Zmluvu o preložke pred zahájením
realizácie stavby s prevádzkovateľom siete spol. SWAN.a.s., dozorovať káble počas
realizácie prekládky.

8. Prípadné zmeny PD (zmena dĺžky vedení, čo vyvolá prerušenie prevádzky), ktoré sa
budúdotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti SWAN, a.s., Vás žiadame
o ich predloženie na schválenie.

9. Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu pre
ložených odkopaných trás ešte pred zásypom rýha  objednať si technicky dozor.

10. Po ukončení prác žiadame odovzdať zameranie preložených káblov v digitálnej / dgn
formáte  aj  papierovej  forme.  Požadujeme  pred  a  po  presunutí  OK  do  novej  trasy  na  OK
previesť kontrolné meranie tlmenia.

11. Požadujeme realizačný projekt predložiť na odsúhlasenie, toto vyjadrenie piati na dobu vy-
dania stavebného povolenia. Technické riešenie prekládky by malo byť riešené za účasti
všetkých dotknutých operátorov optických sieti na spoločnom stretnutí.

12.  Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických
vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie
telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/
opravy optickej trasy vrátane pokút.

23. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto
podmienky:
1. 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.

2. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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,

3. 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

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

5. V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia Bratislava
č. 1/2013 zo dňa 15.02.2013 ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality
ovzdušia pre Hlavné mesto SR Bratislava, katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto a
znečisťujúcu látku PM10, nakoľko denný priemer 50pg/m sa nesmie prekročiť viac ako 35-
krát za kalendárny rok:
a) Obmedziť prašnosť opakovaným kropením rozsiahlejších stavenísk a prebiehajúcich

búracích prác na Stavbe.
b)Pravidelné čistiť komunikácie znečistené výjazdom vozidiel zo Stavby, kropenie

a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k Stavbe a verejných priestranstiev
c) Zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na Stavbe a pri

ich  preprave.
Stavebné povolenie stráca platnosť  podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona, ak sa so stavbou

nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.
Pripomienky  účastníkov konania:

Dňa 20.04.2020 bolo stavebnému úradu doručené písomné vyjadrenie a podmienky pre vydanie
stavebného povolenia od účastníka konania - Združenia domových samospráv, o. z., IČO:
31820174, so sídlom  Rovniankova 1667/14, 85102 Bratislava ( ďalej len ako “Združenie”).
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Obsahom  vyjadrenia Združenia je a) požiadavka na zapracovanie a vyhodnotenie podmienok
uplatnených v zisťovacom konaní do projektovej dokumentácie a požiadavky b) na predloženie
potvrdenia o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacity, c) preukázanie splnenia záujmov
ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a vodného zákona, d) preukázanie dodržania
zákonom chránených záujmov podľa §18 ods. 5 a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu
štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia, e) predloženie projektu preventývnych a
kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5
zákona OPK č. 543/2002 Z.z., f) preukázanie splnenia všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb
podľa §47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý
čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a
aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci
technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť
vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím
vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch
energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a
prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a
možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo". Žiadame
preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e)  a písm. j) stavebného zákona odbornými
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby a h)
preukázanie splnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z..
Obsahom pripomienok Združenia, ktoré požadovalo Združenie zahrnúť do podmienok stavebného
povolenia  sú 1. úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti
obcí, Bratislava 2010, tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a
terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli, 2. základnými
výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území
tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie, 3. aplikovanie   materiálov zo
zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu
pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - strechy, komunikácie, chodníky,
parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s
drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a
preukázateľne zadržania minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné
napätie v danom území  a  4.  zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber  komunálneho zmesového odpadu
označeného čiernou farbou,  kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou
farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou, bio-odpadu označeného
hnedou farbou.

Stavebný úrad  posúdil vyjadrenie a podmienky Združenia a vyhodnotil ich ako
pripomienky nesúvisiace s predmetom  tohto stavebného povolenia a zamietol ich v plnom rozsahu.
Na základe tejto skutočnosti Stavebník nie je viazaný riadiť sa pri uskutočňovaní Stavby
vyjadrením Združenia a ani dodržaním citovaných podmienok Združenia.

O d ô v o d n e n i e
Dňa 07.02.2020 Stavebník, ktorého v konaní  právoplatne zastupuje DEV-ING SK s.r.o.,

IČO: 46967311 so sídlom Rovná 50, 90031 Stupava,  požiadal o povolenie Stavby. K žiadosti
priložil PDS, ako aj  doklady o jej prerokovaní s  dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych
sietí. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.
            Vlastníctvo časti  Stavebného pozemku a to parc.č 15132/99,104 Stavebník  preukazuje  LV
č. 6268 a   parc.č 15132/59,101  LV č. 6269. K ostatnej časti Stavebného pozemku a to parc. č.
15132/53, 87, 88, 92, 93 a 94  má Stavebník právo na základe zmluvy o nájme. Právo na zriadenie
dočasnej skládky zabezpečuje Stavebníkovi dohoda s vlastníkom pozemku parc.č. 15132/69.

Žiadosť o stavebné povolenie  obsahovala údaje a prílohy podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o stavebné povolenie  sa týka rozhodnutia v území, vo vzťahu ku ktorému sa
uskutočnilo zisťovacie konanie  podľa osobitného predpisu.
            Okresný úrad Bratislava rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2018/017230/DUM/ EIA-r zo dňa
10.07.2018, ktoré nadobudlo právnu účinnosť dňa 20.09.2018 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa
nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vzťahu k navrhovanej
činnosti určil konkrétne požiadavky, ktoré bolo potrebné zohľadniť.
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Kópiu žiadosti  v súlade  s ust. §58a ods. 3) stavebného zákona  stavebný úrad zverejnil na
svojej webovej stránke.

Stavebný úrad podľa  ust. §140c) odst.2 listom zo dňa 03.041.2020 zaslal  kópiu žiadosti  na
začatie stavebného konania spolu  s PDS a písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania
pripomienok so zisťovacieho konania na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, aby  k nemu
zaujalo stanovisko.

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 307/2019 a 9886/2018/UKSP/POBA-2 zo dňa
18.10.2019, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2020/044624/ZAD zo dňa
28.02.2020. Rozhodnutia nadobudli právnu účinnosť dňom 25.03.2020.

Stavebný úrad podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona  listom č. 3108/2020/UKSP/POBA
dňa 03.04.2020 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a určil lehotu 10 pracovných dní na pripomienkovanie Stavby. Vzhľadom na veľký počet
účastníkov konania podľa  ust. §61 ods. 4 použil na doručenie oznámenia  účastníkom konania
verejnú vyhlášku. V oznámení stavebný úrad uviedol miesto a čas, teda kde a kedy  môžu účastníci
stavebného konania nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Zároveň stavebný úrad v oznámení
upozornil  účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k žiadosti  môžu uplatniť
najneskôr na ústnom prejednávaní a že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Rovnako s
dôsledkom na ich prezumovaný súhlas boli upozornené jednotlivo aj dotknuté orgány. Podľa § 61
ods. 3 stavebného zákona  aj dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote oznámiť svoje stanoviská
v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. Ak by niektorý
z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad by na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺžil. Dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí stavebného konania a neoznámil v určenej alebo v predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí. V oznámení stavebný úrad ďalej  upozornil účastníkov konania, že na  pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Lehota na pripomienkovanie Stavby uplynula dňa 07.05.2020.
V určenej lehote nenahliadol do podkladov rozhodnutia žiaden z účastníkov konania a žiaden

z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na pripomienkovanie Stavby.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody

a vybraných zložiek životného prostredia vydalo na základe zaslaných podkladov záväzné
stanovisko pod č. OU-BA-OSZP3/20209/074005-002 zo dňa 14.05.2020, v ktorom vyjadrilo súlad
navrhovaného riešenia umiestnenia Stavby s rozhodnutím so zisťovacieho konania a jeho
podmienkami.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil vzájomný súlad predložených stanovísk
dotknutých orgánov a zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického
vybavenia územia, ktoré sú Stavbou dotknuté. Stanoviská a požiadavky dotknutých správcov sietí
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol tie časti
podmienok, ktoré sa týkajú premenlivých údajov.

Ďalej stavebný úrad zistil, že Stavba  pri splnení podmienok stavebného povolenia  rešpektuje
ochranu životného prostredia a PDS spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky
právoplatného územného rozhodnutia o Stavbe.

Stavebný úrad preskúmal vyjadrenie a podmienky  Združenia, vyhodnotil ich ako
pripomienky k Stavbe a rozhodol o nich s uvedeným  zdôvodnenia, že vecne nesúvisia s predmetom
tohto stavebného povolenia.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní  zistil, že za dodržania podmienok dotknutých
orgánov a správcov sietí  je uskutočnenie Stavby možné. Stavebník je podmienkami stavebného
povolenia viazaný a ich plnenie bude kontrolované počas výstavby.

Stavebný úrad vzhľadom na obsah povoľovaných stavebných prác, ktorých výsledkom je
prekládka telekomunikačných káblov a príprava územia v rozhodnutí uviedol, že  Stavba si
nevyžaduje rozhodnutie o kolaudácii.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho

poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava
- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava pričom od volacím orgánom je Okresný úrad
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Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku
v správnom konaní.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

 Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 600 € bol zaplatený prevodom z účtu dňa 10.05.2019
Príloha: overená projektová dokumentácia
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Pri Kuchajde 2, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
2. Na adresu: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava
3. MURLABO Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
4. Ružinovská s.r.o.. Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
5. Vlastníci bytových a nebytových priestorov v bytovej budove súp.č. 13912, ktorí sú zapísaný na

LV č.6128 ”
6. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 811 03 Bratislava
7. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava
8. Ing.arch. Peter Vaškovič, Teplická 5, 831 02 Bratislava
9. Hlavné Mesto SR Bratislava, odd. SM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
10. Immo-Log-SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
11. ACREA s.r.o., 29 augusta 36/C, 811 09 Bratislava
12. Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
Doručuje sa:
Dotknutým orgánom:
1. Siemens, VO, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, OIaVO, OPR, Junácka 1, 932 91 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Ružinov,  RVPSaVP, Mierová 21, 827 05 Bratislava
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,  811 04 Bratislava
5. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
6. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29
8. Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
9. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
10. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
11. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
12. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 01  Bratislava
13. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01Bratislava
14. VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03  Bratislava
15. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04  Bratislava
Organizačným útvarom za účelom zverejnenia na úradnej tabuli:
16. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,  Junácka 1, 932 91 Bratislava
17. Mestská časť Bratislava – Ružinov,  Mierová 21, 827 05 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto a Mestskej časti  Bratislava – Ružinov.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )


