
Zn.: 5155/2020/ÚKSP/ŠSU/HOLV- 7                                                                                 Bratislava 17.06.2020

                                          R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  príslušná podľa §3 ods.2) a §3a ods.4) zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III., a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad)
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a na základe uskutočneného stavebného konania podľa § 66 stavebného
zákona

                                                       p o v o ľ u j e

stavebné objekty „SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa, SO 11.1.2 Spevnené
plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené plochy D, SO 11.2
Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13 Cyklochodník“ v
rámci stavby “NIDO 2”  v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 15132/104, /101, /99, /94, /93,
/87, /59, /53,  katastrálne územie  Nové Mesto, na pozemku parc.č. 21949/29, katastrálne
územie Ružinov, stavebníkovi Pri Kuchajde 2, s r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
(IČO:45944997) v zastúpení DEV-ING SK, s r.o., Rovná 50,  900 31 Stupava. Na stavbu bolo
vydané územné rozhodnutie Zn.č.307/2019 a  9886/2018/UKSP/POBA-2 zo dňa 18.10.2019,
právoplatné dňa 25.03.2020.

Projektová dokumentácia rieši spevnené plochy pre hlavný objekt na pohyb peších,
cyklistov, vozidlá a parkovanie. V dopravnom riešení sú navrhnuté nasledovné úpravy a nové
plochy:

- Spevnené plochy pre peších sú vo vnútrobloku a sú na konštrukcii. Použitá dlažba je
odvodnená priečnym sklonom do líniového dovodenia a do strešných vpustí.

- Parkovisko pri objekte je priamo prístupné z existujúcej komunikácie. Parkovisko je
navrhnuté pre vozidlá s presahom a je z drenážnej dlažby.

- Prístup do hromadnej garáže je navrhnuté cez dvojpruhovú obojsmernú rampu so
sklonom 12%. V strede rampy je ostrovček z Klemfixu.

- Úprava križovatky je vo vybudovaní bezbariérových peších plôch a cyklopriechodov
cez križovatku. Existujúce ostrovčeky a obrubníky je nutné búrať z vnútra bez zásahu do
vozovky. Priechody pre chodcov sú navrhnuté s  bezbariérovou úpravou. Prevýšenie
obrubníka voči vozovke je max 20mm. Na bezbariérovej úprave sú navrhnuté prvky pre
slabozrakých a nevidiacich. Vodiaci pás šírky 0,8m a výstražný 0,4. Dlažba pre nevidiacich je
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kontrastnej farby voči povrchu a je obrúbená záhonovým betónovým obrubníkom uloženým
hladkou stranou na vrch.

- Chodník pre peších a  cyklochodník, výstavbou objektu príde k porušeniu
existujúceho chodníka. Návrh chodníka je v kompletnej výmene a s doplnením konštrukcie
pre cyklochodník. Chodník je z asfaltobetónu oddelený od objektu zapusteným záhonovým
obrubníkom bez prevýšenia. Oddelenie cyklotrasy od chodníka pre peších je výstražnou
a varovnou dlažbou v šírke 0,20m a  0,20m podľa TP085. Odvodenie plôch je do zelene
priečnym a pozdĺžnym sklonom. Pri napojení na vozovku je navrhnutá bezbariérová úprava.
Vodiaci pás šírky 0,80m a výstražný pás šírky 0,40m.Cyklochodník je zakončený obrubníkom
bez prevýšenia.
Podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným

stavebným inžinierom Ing. Andrejom Vachajom ( *6166*12) – VA-project s r.o. so
sídlom Miletičova 550/1 821 08 Bratislava, ktorá je overená stavebným úradom a je
nedeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené
bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

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

3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že
stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

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

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému
úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stave bník
predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

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

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

8. Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich
podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne
stavba alebo jej technické zariadenia a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe,
bude rešpektovaná, v prípade potreby konzultovaná so správcom alebo vlastníkom sietí
podľa ich vyjadrenia v stavebnom konaní.

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

10.  Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
· zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy
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· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.

11.  Stavebník je povinný:
· uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo

iný právny vzťah
· 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 výstavby 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
a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov,
otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od 7,00 hod. do
18,00 hod.

 12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Stavbou dotknuté orgány posudzovali predmetnú stavbu ako celok v rámci stavby

„NIDO 2“, vrátane stavebných objektov „SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa,
SO 11.1.2 Spevnené plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené
plochy D, SO 11.2 Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13
Cyklochodník“. Vzhľadom na to, špeciálny stavebný úrad necituje podmienky dotknutých
orgánov, ktoré sú podrobne citované v stavebnom povolení na hlavný stavebný objekt  ale
zaväzuje stavebníka tieto podmienky v plnom rozsahu dodržať a splniť.

Podmienky dotknutých orgánov pre samotnú realizáciu stavebných objektov:
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI listom č.: KRPZ

BA-KD13-1040-001/2019 zo dňa 04.04.2019:
           1/ Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu a v garážových
priestoroch, rovnako aj prístupových rámp vedúcich do podzemných garáží ( šírkové
usporiadanie a pozdĺžny sklon) navrhnúť v súlade s STN 73 6058 tak, aby bol umožnený
bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre navrhnúť pre
vozidlá skupiny 1, podskupina O2 (šírka vozidla 1,80 m).
            2/ Zabezpečením 309 parkovacích miest pre polyfunkčný objekt považujeme potreby
statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené.

3/ Navrhované trvalé dopravné značenie požadujeme vypracovať v zmysle vyhlášky
MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a TP č. 07/2014
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.

4/ Navrhované priechody pre chodcov realizovať ako bezbariérové v zmysle Vyhlášky
MŽP č. 532/2002 Z. z., a osvetlené verejným osvetlením, alebo samostatným osvetlením
prípadne zvýraznené optickými gombíkmi v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

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

6/ Návrh trvalého dopravného značenia žiada predložiť na definitívne odsúhlasenie
KDI KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 30 dní pred
kolaudačným konaním stavby.

Hlavné mesto SR Bratislava, listom č.: MAGS OUIC 56558/17-435049 zo dňa
30.01.2018:
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Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
Podmieňujúcimi dopravnými investíciami ku kolaudácii predmetnej stavby budú:
– realizácia stavby „ Pri Kuchajde – Infraštruktúra“, súčasťou ktorej je nová miestna obslužná
   Komunikácia vrátane chodníkov a dopravných pripojení územia na nadradenú komunikačnú
   Sieť (vydané ÚR pre navrhovateľa Murlabo Slovakia, s r.o.)
– realizácia stavby „ Pri Kuchajde – Trnavská cesta – predĺženie dopravného pruhu“, t.j.
   Predĺženie ľavého odbočovacieho pruhu na Trnavskej ceste v smere od centra mesta na
   Tomášikovu na dĺžku cca 230 m (vydané ÚR pre navrhovateľa Murlabo Slovakia, s r.o.)
– realizácia stavebného objektu „SO 13 Cyklochodník“ pozdĺž komunikácií Tomášikova
   a Trnavská cesta minimálne v rozsahu hraníc investičného zámeru vrátane riešenia
   priechodov pre cyklistov cez dotknuté komunikácie,
– realizácia vlastného dopravného vybavenia stavby, t.j. komunikácie a spevnené plochy,
   odstavné a parkovacie plochy pre motorové vozidlá, chodníky pre peších v rozsahu DÚ.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti a životného prostredia, ochrana prírody
a vybraných zložiek ŽP – odpadové hospodárstvo listom č.: OU-BA-OSZP3-
2018/83327/DAD zo dňa 28.08.2018.
 1/    Držiteľ odpadov je povinný:
          –  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov  a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
          –  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to
jeho

– prípravou na opätovné požitie v rámci svojej činnosti: odpad takto nevyužitý
 ponúknuť na prípravu na opätovné požitie 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 účelne zabezpečiť jeho recykláciu alebo
iné zhodnotenie,

            – odovzdávať 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.
 2/ Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava listom Zn.č.79/SK/2019/Na zo
dňa 03.05.2019:

1/  Podľa vyhlášky č. 532/2002 1.5.1. v mieste priechodu vedeného šikmo, priechodu
dlhšieho ako 8000 mm a priechodu vedeného do oblúku sa v rámci vodorovného značenia
musí umiestniť vodiaci pás najmenej 400 mm, ktorý musí bezpodmienečne nadväzovať na
varovný a signálny pás na chodníku.
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Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo vyjadrenia VPD:6612003311 zo dňa 11.02.2020,
1/  Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu.
2/  V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
3/   Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o
existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany
sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4/ Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
5/   Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so
sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na
kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom
denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom
Slovak telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6/   Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na
telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom, a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa /
správcu siete.
7/  V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť
nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a.s. a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na
stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
8/   Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
           Pred zahájením prác na stavbe komunikácie, chodníkov,  spevnených plôch
a cyklochodníka je potrebné  zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sieti, ktoré sa v záujmovom
území nachádzajú: SPP distribúcia a.s., Bratislava, Západoslovenská distribúcia a.s.,
Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava, OTNS,
a.s., Bratislava, Rainside s r.o., Bratislava, VNET a.s., Bratislava, Sitel s r.o., Bratislava.

13/ Súhlasné stanoviská účastníkov konania so stavbou za splnenia nasledovných podmienok:
A) Kaufland SR v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava listom zo dňa 27.04.2020:
1. Počas výstavby Stavby nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná ani rušená prevádzka
    Stavby Kaufland. Stavebné práce, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť prevádzku
    Stavby Kaufland, musia byť vykonávané mimo prevádzkových hodín Stavby Kaufland.
2. Stavba Kaufland ani Pozemky Kaufland nesmú byť využívané pre skladovanie materiálu
    ani ako odstavná plocha pre stavebné mechanizmy a/alebo pre vozidlá pracovníkov
    a dodávateľov Stavby, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
3. Stavebník musí minimálne 10 dní vopred informovať spoločnosť Kaufland o začatí
     stavebných prác. V prípade, ak by realizáciou Stavby boli akýmkoľvek spôsobom dotknuté
     inžinierske siete spoločnosti Kaufland alebo ich prevádzka a riadne/nepretržité fungovanie,
     je Stavebník povinný toto vopred prerokovať so spoločnosťou Kaufland.
4. Realizáciu stavebného zámeru zabezpečí Stavebník na vlastné náklady.
5. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti Kaufland pri realizácii
    Stavby, a je povinný ich v čo najkratšom termíne odstrániť. Pokiaľ tak neurobí, spoločnosť
    Kaufland si vyhradzuje právo ich odstrániť na náklady Stavebníka.
6. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalosti, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku
    Stavby Kaufland, žiadame kontaktovať spoločnosť Kaufland na adrese: Kaufland
    Slovenská republika, v.o.s.,  oddelenie IMMO-Projekte, Trnavská 41/A, Bratislava
7. Stavebník zabezpečí udržiavanie čistoty výstavbou dotknutých Pozemkov Kaufland
    a príjazdových komunikácii počas realizácie stavebných prác. V prípade znečistenia



6

    Pozemkov Kaufland alebo príjazdových komunikácií zabezpečí Stavebník bezodkladne na
    vlastné náklady odstránenie znečistenia. Ak Stavebník aj napriek výzve zo strany
    spoločnosti Kaufland neodstráni prípadné znečistenie Pozemkov Kaufland, bude toto
    zabezpečené zo strany spoločnosti a náklady budú refakturované Stavebníkovi.
8. Stavba bude umiestnená v súlade s dokumentáciou predloženou Stavebníkom spoločnosti
    Kaufland na vyjadrenie.
9. Akékoľvek zmeny pri realizácii Stavby oproti dokumentácii odsúhlasenej spoločnosťou
    Kaufland, ktoré by sa mohli akýmkoľvek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu
    a objektu Stavby Kaufland, ako aj jej prevádzky, žiadame pred začatím realizáciu prác
    vopred predložiť spoločnosti Kaufland na odsúhlasenie.
10.Pred začatím stavebných prác je Stavebník povinný odsúhlasiť so spoločnosťou Kaufland
    projekt organizácie výstavby a pohybu   vozidiel Stavby.
11.Činnosťou Stavebníka a umiestnením Stavby sa nesmú zhoršiť prevádzkové podmienky
     Stavby Kaufland, najmä plynulosť dopravy, nesmie dôjsť k riziku vzniku poškodenia
     majetku a areálu Stavby Kaufland alebo k zvýšeniu jej prevádzkových nákladov.
     Stavebník musí pri realizácii Stavby zachovať ochranné pásmo jestvujúcich inžinierskych
     sietí  na Pozemkoch Kaufland.
B) Immo-Log-SK Alpha s r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava listom zo dňa
      27.04.2020:
1. Počas výstavby Stavby nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná ani rušená prevádzka
    Stavby Immo-Log-SK Alpha s r.o.. Stavebné práce, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť
    Prevádzku Stavby Immo-Log-SK Alpha s r.o., musia byť vykonávané mimo
    prevádzkových hodín Stavby Immo-Log-SK Alpha s r.o..
2. Stavba Immo-Log-SK Alpha s r.o.  ani Pozemky Immo-Log-SK Alpha s r.o., nesmú byť
    využívané pre skladovanie materiálu ani ako odstavná plocha pre stavebné mechanizmy
    a/alebo pre vozidlá pracovníkov  a dodávateľov Stavby, pokiaľ nie je písomne dohodnuté
    inak.
3. Stavebník musí minimálne 10 dní vopred informovať spoločnosť Immo-Log-SK Alpha
    s r.o., o začatí stavebných prác. V prípade, ak by realizáciou Stavby boli akýmkoľvek
    spôsobom dotknuté inžinierske siete spoločnosti Immo-Log-SK Alpha s r.o., alebo ich
    prevádzka a riadne/nepretržité fungovanie,je Stavebník povinný toto vopred prerokovať so
    spoločnosťou Immo-Log-SK Alpha s r.o..
4. Realizáciu stavebného zámeru zabezpečí Stavebník na vlastné náklady.
5. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti Immo-Log-SK Alpha
    s r.o., pri realizácii Stavby, a je povinný ich v čo najkratšom termíne odstrániť. Pokiaľ tak
    neurobí, spoločnosť Immo-Log-SK Alpha s r.o., si vyhradzuje právo ich odstrániť na
    náklady Stavebníka.
6. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalosti, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku
    Stavby Immo-Log-SK Alpha s r.o, žiadame kontaktovať spoločnosť Immo-Log-SK Alpha
     s r.o., na adrese: Immo-Log-SK Alpha s r.o, oddelenie IMMO-Projekte, Trnavská 41/A,
     Bratislava
7. Stavebník zabezpečí udržiavanie čistoty výstavbou dotknutých Pozemkov Immo-Log-SK
    Alpha s r.o., a príjazdových komunikácii počas realizácie stavebných prác. V prípade
    Znečistenia Pozemkov Immo-Log-SK Alpha s r.o., alebo príjazdových komunikácií
    zabezpečí Stavebník bezodkladne na vlastné náklady odstránenie znečistenia. Ak Stavebník
    aj napriek výzve zo strany spoločnosti Immo-Log-SK Alpha s r.o., neodstráni prípadné
    znečistenie Pozemkov Immo-Log-SK Alpha s r.o., bude toto zabezpečené zo strany
    spoločnosti a náklady budú refakturované Stavebníkovi.
8. Stavba bude umiestnená v súlade s dokumentáciou predloženou Stavebníkom spoločnosti
    Immo-Log-SK Alpha s r.o., na vyjadrenie.
9. Akékoľvek zmeny pri realizácii Stavby oproti dokumentácii odsúhlasenej spoločnosťou
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    Kaufland, ktoré by sa mohli akýmkoľvek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu
    a objektu Stavby Immo-Log-SK Alpha s r.o., ako aj jej prevádzky, žiadame pred začatím
    realizáciu prác vopred predložiť spoločnosti Kaufland na odsúhlasenie.
10.Pred začatím stavebných prác je Stavebník povinný odsúhlasiť so spoločnosťou Immo-
     Log-SK Alpha s r.o., projekt organizácie výstavby a pohybu   vozidiel Stavby.
11.Činnosťou Stavebníka a umiestnením Stavby sa nesmú zhoršiť prevádzkové podmienky
     Stavby Kaufland, najmä plynulosť dopravy, nesmie dôjsť k riziku vzniku poškodenia
     majetku a areálu Stavby Immo-Log-SK Alpha s r.o., alebo k zvýšeniu jej prevádzkových
     nákladov. Stavebník musí pri realizácii Stavby zachovať ochranné pásmo jestvujúcich
     inžinierskych sietí  na Pozemkoch Immo-Log-SK Alpha s r.o..
C) Združenia domových samospráv, Bratislava elektronickou poštou zo dňa 01.05.2020 :
1.  Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí,
      Bratislava 2010

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-
usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-
95-mb) 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

PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A RERALIZOVANIA
     RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE
    (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
3.  Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako
     zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenie stavby (napr. retencia,
     zlepšenie infiltrácie – strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy)
     a to využitím dielcov a materiálov zo zhotovených odpadov s drenážnou funkcionalitou,
     ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
     minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
     území. (www.samospravydomov.org/files/retencna-dlazba.pdf).
4.  Zabezpečiť separovaný zber odpadu, v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
     zberných nádob osobitne pre zber komunálneho zmesového odpadu označenou čiernou
     farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla
     označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou, bio-odpadu označeného
     hnedou farbou.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje
stavbu v rozpore  s  vydaným   stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do
výšky  165 970 €.

Po ukončení prác stavebník predloží špeciálnemu stavebnému úradu návrh na
kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Ku kolaudácii  stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
· geometrický plán
· doklad o zápise do digitálnej mapy

14/ V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania vyplývajúce zo zákona č.24/2006
      Z.z. v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
      zákonov na Okresnom úrade Bratislava, ktoré sú zároveň pripomienkami uplatnené
       v zisťovacom konaní a ktoré uplatňujú v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom
      konaní:
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Združenia domových samospráv, Bratislava elektronickou poštou zo dňa 01.05.2020
žiada o overenie splnenia záujmov životného prostredia nasledovne:

a/ K predmetnej stavbe „SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa, SO 11.1.2
Spevnené plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené plochy D, SO
11.2 Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13 Cyklochodník“ bolo
vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových
samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z.
sú minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné
konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú
enviromentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou,
zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie
pre stavebné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.

b/  Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej kapacitnosti a že sa
na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy
ciest (metodický orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácii, že
navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

c/ Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa
§16a Vodného zákona.

d/  Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5
a/alebo §65 Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého
povodia.

e/ Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných enviromentálnych
opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods. 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

f/  Žiadame preukázať splnenie 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 vysokoučinných 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 podmienok
podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie
zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na
projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.

g)  Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinnosti
vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela)

* Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadní žiadame uviesť v rozhodnutí. *S
podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia
a následne sa k nim podľa §33 ods.2 správneho poriadku vyjadríme.

Špeciálny stavebný úrade v zmysle § 33 ods.2 Správneho zákona dal možnosť
účastníkovi konania vyplývajúce zo zákona č.24/2006 Z.z. v rámci posudzovania vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vyjadriť sa k predmetnej
stavebnej činnosti v rámci zisťovacieho konania, v rámci stavebného konania aj pred
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samotným vydaním rozhodnutia.
Rozhodnutie o námietkach účastníka konania Združenie domových samospráv

z 01.05.2020:
a/ pripomienka realizovaná
b/ pripomienka vysvetlená
c/ a d/ pripomienka irelevantná
e/ pripomienka vysvetlená
f/ pripomienka vysvetlená
g/ pripomienka irelevantná

                                                   Odôvodnenie

Dňa 17.02.2020 bola tunajšiemu špeciálnemu stavebnému  úradu doručená žiadosť
stavebníka Pri Kuchajde 2, s r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava (IČO:45944997)
v zastúpení DEV-ING SK, s r.o., Rovná 50,  900 31 Stupava o vydanie stavebného povolenia
pre stavebné objekty „SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa, SO 11.1.2 Spevnené
plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené plochy D, SO 11.2
Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13 Cyklochodník“ v
rámci stavby “NIDO 2”  v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 15132/104, /101, /99, /94, /93,
/87, /59, /53,  katastrálne územie  Nové Mesto, parc.č. 21949/29, katastrálne územie Ružinov.

 Na stavebné objekty v rámci hlavnej stavby bolo vydané územné rozhodnutie č.
307/2019 a 9886/2018/UKSP/POBA-2 zo dňa 18.10.2019, právoplatné 25.03.2020.

Na predmetné stavebné bolo v  zisťovacom konaní vydané rozhodnutie Okresného
úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia č.: OÚ-BA-OSZP3-2018/017230/DUM/EIA-r zo
dňa 10.07.2018, právoplatné 20.09.2018  s  výrokom, že navrhovaná činnosť 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.

Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 140c odst.2 stavebného zákona písomne zaslal
Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia

– kópie žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 17.02.2020,
– oznámenie o začatí stavebného konania č.5155/2020/UKSP/ŠSU/HOLV-ozn.

zo dňa 15.04.2020,
– projektovú dokumentáciu na predmetné stavebné objekty a CD pre celú stavbu
– písomné vyhodnotenie podmienok rozhodnutia EIA č.: OÚ-BA-OSZP3-

2018/017230/DUM/EIA-r zo dňa 10.07.2018, právoplatné 20.09.2018 na
predmetnú stavbu.

Špeciálny stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a
§ 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil
listom č. 5155/2020/UKSP/ŠSU/HOLV-ozn. zo dňa 15.04.2020 a verejnou vyhláškou
účastníkom konania a  dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje
námietky do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Zároveň dotknuté orgány poučil, že ak neoznámia v určenej, alebo predĺženej  lehote svoje
stanoviská, má sa zato, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Účastníci konania a dotknuté orgány  mohli svoje námietky uplatniť do 25.05.2020.
Žiaden z dotknutých  orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona
o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

Špeciálny stavebný úrad obdŕžal dňa 14.05.2020 od Okresného úradu Bratislava,
odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek



10

životného prostredia záväzné stanovisko č.: OU-BA-OSZP3/2020/073645-002 zo dňa
14.05.2020, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia v zásade je
v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným OÚ-BA-OSZP3-
2018/017230/DUM/EIA-r zo dňa 10.07.2018, právoplatným 20.09.2018 a  s jeho
podmienkami.

Námietky účastníka konania vyplývajúce zo zákona č.24/2006 Z.z. v rámci
posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
Okresnom úrade Bratislava, ktoré sú zároveň pripomienkami uplatnené v zisťovacom konaní
a ktoré uplatňujú v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom  konaní, špeciálny stavebný
úrad  v zmysle rozhodnutia č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017230/DUN/EIA-r zo dňa 10.07.2018,
právoplatného 20.09.2018  a  na základe navrhovateľom zaslaného stanoviska, vyplývajúceho
z uvedeného rozhodnutia vyhodnocuje nasledovne:

a)  Pripomienky uplatnené v  zisťovacom konaní definujú environmentálne práva
a záujmy Združenia domových samospráv, ktoré boli zapracované, zohľadnené a jednotlivo
vyhodnotené v zisťovacom konaní, ktorého výsledkom je rozhodnutie Okresného úradu
Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017230/DUM/EIA-r zo dňa 10.07.2018, právoplatné
20.09.2018 ako aj záväzné stanovisko k stavebnému konaniu č.OU-BA-OSZP3-2020/073645-
002 zo dňa 14.05.2020, ktorým konštatuje súlad so zákonom o posudzovaní, s vydaným
rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP3-2018/017230/DUM/EIA-r zo dňa 10.07.2018, právoplatné
20.09.2018 a s jeho podmienkami.

b) Vyhodnotenie celkového dopravného riešenia stavby Okresný úrad Bratislava
v uvedenom rozhodnutí  vyjadril v bodoch 1 a 2 uvedeného rozhodnutia (strana 20,21).
Slovenská správa ciest listom č. SSC/6654/2017/2320/34530 zo dňa 10.11.2017 v podobnom
prípade na žiadosť stavebníka  ohľadne kapacitného posúdenia stavby žiada  o  zdôvodnenie
potreby stanoviska SSC Bratislava.

c) , d) Vodné stavby nie sú predmetom tohto stavebného povolenia. § 16a Vodného
zákona v bodoch 1 až 23 sa týka výlučne  orgánu štátnej vodnej správy, všeobecný a ani
špeciálny stavebný úrad nie je splnomocnený na vydanie vodoprávneho povolenia. Na
vydanie vodporávneho rozhodnutia práve v zmysle vodného zákona je určený orgán štátnej
vodnej správy.

e) V zmysle Súhrnnej technickej správy k predmetnej stavbe v bode B.10.6.4 cit.
„B.10.6.4 Ochrana zelene – riadi sa Zákonom NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny
a Vyhláškou č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona o ochrane prírody a krajiny. Na
stavenisku sa nachádza trávnatý porast a rozličné dreviny. Nie je plánovaný výrub drevín. Nie
je nutné spracovať projekt ochrany zelene ako samostatnú časť projektu. Pre ochranu pôdy je
nutné eliminovať možné riziko znečistenia pôdy olejmi, a to dobrým technickým stavom
mechanizmov“.

f)  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa podmienky stavebného
zákona a  platných noriem STN pre navrhovanie stavieb, vypracovaná projektovou
organizáciou ACREA s r.o., so sídlom 29. Augusta 36/C, 811 09 Bratislava, zodpovedným
autorizovaným architektom Ing. arch. Michalom Pasiarom. Vlny horúčav budú obmedzené
použitím vhodných tepelnoizolačných materiálov a doplnením vhodných drevín na výsadbu.
Nie je plánovaný výrub existujúcich drevín. Sadové úpravy sú riešené v časti SO 12, SO 12.1,
SO 12.2, SO 12.3 projektovej dokumentácie k hlavnej stavbe.

g)  Triedený zber komunálneho odpadu (zákon č. 79/2015 Z.z), je založený na
uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan
povinný triediť zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným
systémom. Riešenie separovaného zberu odpadu je hlavne na obci aké vytvorí podmienky a
akým spôsobom zabezpečí separovaný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. V procese
stavebného konania k otázke odpadov sa vyjadruje Okresný úrad, odbor odpadového
hospodárstva, ktorého vyjadrenie je súčasťou stavebného povolenia. Stavebný úrad nemá v
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kompetencii nariadiť ani riešiť  akúkoľvek otázku triedeného zberu komunálneho odpadu.
V zmysle žiadosti Združenia domových samospráv, špeciálny stavebný úrad dňa

17.06.2020 zaslal na adresu uksp@samospravydomov.org  podľa §33 ods.2 Správneho
poriadku časť pripravovaného stavebného povolenia, týkajúca sa pripomienok Združenia
domových samospráv na vyjadrenie so žiadosťou o vyjadrenie obratom. Do dňa 26.06.2020
špeciálny stavebný úrad od Združenia domových samospráv neobdŕžal žiadne vyjadrenie,
preto jeho stanovisko k zaslanej časti pripravovaného stavebného povolenia považuje za
súhlasné.

Stavebník preukázal právo k pozemkom parc.č. 151353/53, /87, /93, /94, nájomnou
zmluvou s prenajímateľom – vlastníkom pozemkov podľa LV.č.6130 Murlabo Slovakia s r.o.,
Panenská 6, Bratislava zo dňa 02.01.2020, k pozemkom parc. č. 15132/59, /101 listom
vlastníctva č.6269, k pozemkom parc. č. 15132/104, /99 listom vlastníctva č. 6268.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní zistil, že uskutočnením ani budúcim
užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky
určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané  osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a preto rozhodol tak, ako je
vo výroku rozhodnutia uvedené.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Účelom zákona č. 24/2006 Z.z. je získať odborný podklad na vydanie
rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, vyjadrenie Združenia domových samospráv k
zámeru by malo byť vypracované konkrétnejšie, cielenejšie, priamo k veci, ktorá je predmetom konania, aby
vystihlo navrhovanú činnosť. Niektoré body vyjadrenia sú rozsiahle, opakujúce sa s požiadavkami zo
zisťovacieho konania, prípadne všeobecné pre všetky prípady stavebných konaní prebiehajúcich na stavebných
úradoch a nevystihujú navrhovanú činnosť, čím sa predĺžuje konanie na úkor stavebníka z titulu neefektívnej
činnosti.

                                                      Poučenie

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,
832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                         starosta mestskej časti

                 Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 400,00 Euro bol zaplatený prevodom na účet MČ-N.M.
Doručuje sa  účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/    Pri Kuchajde 2, s r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava
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2/    Murlabo Slovakia s r.o., Panenská 6 811 03 Bratislava
3/    DEV-ING SK, s r.o., Rovná 50,  900 31 Stupava
4/    Hlavné mesto SR Bratislava, SSN, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
5/    Cyklokoalícia, Partizánska 2, 81103 Bratislava
6/    Združenie domových samospráv, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava
7/    Ing.arch. Peter Vaškovič, Teplická 5, 831 02 Bratislava
8/    Immo-Log-SK Alpha s r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
9/    Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
10/  SK Energy, s r.o., Púchovská 16, 831 06 Bratislava
11/  Acrea s r.o., 29.Augusta 36/C, 811 09 Bratislava
12/  Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
13/  Vlastníci bytových a nebytových priestorov v bytovej budove súp. č. 13912, podľa LV č.
       6128

Dotknuté orgány a organizácie:
14/   Ministerstvo vnútra SR,KR PZO v Bratislave KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
15/   Okresný úrad Bratislava, OSŽP- odpadové hosp., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16/   Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
17/   BVS, a.s.,  Prešovská 48, 826 46 Bratislava
18/   SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19/   Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20/   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21/   Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3,829 05 Bratislava
22/   OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
23/   Rainside s r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
24/   VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
25/   Sitel, s r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
26/   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
27/   Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
28/  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU!
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej tabuli MČ – miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli  je deň doručenia.

                                Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia:                                                                        Dátum zvesenia:
(dátum a podpis)                                                                                               (dátum a podpis)


