
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

60/9465/2017 /ST A/Mys/G-14 

ROZHODNUTIE 

Bratislava, 27.02.2017 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 
zákona č. 50/1976 Zb·. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") 
a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti 
na § 2 písm. e) zákona č . 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 
zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v stavebnom konaní preskúmala podl'a § 62 stavebného 
zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 17.08.2016 podal stavebník 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, a na základe tohto 
preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č . 453/2000 Z.z„ ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanoven ia stavebného zákona 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

na stavbu „Obytný súbor Čulenova - 2. etapa", v lokalite ulíc Čulenova, Továrenská a Bottova 
v Bratislave, v rozsahu stavebných objektov 

C - Veža 3 (ETAPA II.) 
SOC 400 VN prípojka 
SOC 401 Distribučná trafostanica 3x630kV A 

na pozemkoch reg. „C" pare. č. 9098/49, 9098/48, 21788/3, 9104/ 1, 9104/3, 910414 a reg. „E" pare. č. 

21788/1, všetky v katastrálnom území Staré Mesto, na Továrenskej ulici v Bratislave (ďalej len „stavba"). 
Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 6052/3171712016/STA/ Mys zo dňa O 1.07.20 16, právoplatné dňa 
07.09.2016. 

Opis stavby: 
SOC 400 VN prípojka: 
VN prípojka pre navrhovanú trafostanicu SOC 401 vznikne zaslučkovaním VN linky č. 426, ktorá je vedená 
v Továrenskej. Súčasne sa zrealizuje č iastočný presun VN linky č. 426 a VN linky, ktorá pripája budovy 
Twin City do budúceho chodníka. 
SOC 401 Distribučná trafostanica 3x630kVA: 
Distribučná trafostan ica pre Vežu 3 bude umiestnená na 1. NP pavilónu občianskej vybavenosti č. 3, 
s prístupom z Továrenskej ulice. V miestnostiach C0.28, C0.29 a C0.30 budú umiestnené tri o lejové 
transformátory, každý s výkonom 630 kVA, rozvodňa VN a NN bude v miestnosti č. C0.32. 



Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá j e súčasťou tohto 

rozhodnutia. Zodpovedný projektant projektovej dokumentácie pre stavebný objekt SO C 400 je Ing. 
Marek Mojto (autorizovaný stavebný inžinier evid. č. 5182*14) a pre stavebný objekt SO C 401 Ing. 
Karol Vrana (autorizovaný stavebný inžinier evid. č. 2955* A *2-3). Prípadné zmeny nesmú byt' 
uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo difa začatia stavby. V prípade, že stavebník nie je 
schopný stavbu dokončiť, má o predÍženie termínu doby výstavby požiadať pred uplynutím. So 
stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení 
výberového konania zhotoviteľa stavby a zárove11 stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti 
zhotoviteľa stavby. 

5. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko označiť stavbu a označenie 
ponechať počas celej výstavby. Označenie stavby bude obsahovať údaje: 
a) názov stavby, 
b) názov dodávateľa, 
c) meno stavebníka a stavebného dozoru, 
d) termín začatia a ukončenia stavby, 
e) dátum a číslo stavebného povolenia. 

6. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e 
stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutoči'lovanie stavieb 
podľa § 48 až 53 stavebného zákona a v súlade s príslušnými technickými normami, zvlášť normami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými. 

7. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sieti a ich 
ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a pred zahájením 
prác zabezpečiť ich vytýčenie. Pri súbehoch a križovaniach jestvujúcich inžinierskych sietí 
s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 a STN 75 5401. 

8. Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach denník. 
9. Stavenisko musí spÍi1ať požiadavky uvedené v ust. § 43i stavebného zákona: 

a) byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 

b) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidie l zdravotníckej 
pomoci a pož iarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

c) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska, 

d) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
e) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
f) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 

práce, 
g) byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho 

okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov, 
h) na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentác ia stavby overená stavebným 

úradom, potrebná na uskutoč11ovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

1 O. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou , 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s 
prašnými látkami zakapotovať. Sypký materiál musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo 
zabezpečený tak, aby nedochádza lo k zneči steniu bezprostredného okolia a verejnej kanal izácie (napr. 
odplavením, odviatím vetrom). 

11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedoš lo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

12. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škod u, vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, 
pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. 

2 



13. Pri rea lizácii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použi tie v stavbe na zamýšľaný 

účel. 

14. Stavebník je povinný dodrži avať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
predovšetkým nariadenie č. 6/20 13 o dodržiavaní poriad ku a čistoty na území MČ Bratis lava-Staré 
Mesto, všeobecne záväzné nariadenie č. 8/ 1993 o starostlivosti o verej nú zelei'I na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

15. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č . 549/2007, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibráci i v životnom prostred í. 

16. V zmysle zákona č. 135/ 196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov je stavebník povinný počas výstavby udržiavať č istotu na stavbou znečistených 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynu losti a 
bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

17. Dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republi ky č. 532/2002 Z. z. o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

18. Pred začatím prác na realizácii a prek ládkach inžinierskych sietí a v prípade záberu verejného 
priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Ču lenovej ulici hlavné mesto 
SR Bratislavy a na uliciach Továrenská a Bottova mestskú časť Bratis lava-Staré Mesto so súhlasom 
vlastníka pozemku, na ostatných plochách poži adať o súhlas ich vlastníkov, pri vykonávan í výkopových 
prác za bezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do priľahlých nehnuteľnost i . 

19. Pri vykonávaní výkopových prác zabezpeč iť prechod pre chodcov a umožn iť vstupy do priľahlých 

nehnuteľností. 

20. Po ukončení výkopových prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu. 
2 1. Riešenie dopravnej situác ie a dopravné značen ie počas stavby odsúhlas iť v Operatívnej kom isii na 

oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
22. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
Krajský pamiatkovv úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA -2016111082-2131927/HAB zo diia 
24.04.2016: 
• Vlastn ík alebo osoba poverená na zastupovanie vlastníka oznámi na KPÚ písomne preukázateľne 

najneskôr 7 dní vopred začiatok výkopových prác a zač iatok stavebných prác a ukončen ie stavebných 
prác bezodkladne. 

• Ak v priebehu stavby podzemných garáží pod vežou č. 3 v rámc i II. etapy výstavby sú boru Čulenova, 
mimo povoleného výskumu, dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu pamiatkovej hodnoty, musí to 
nálezca, resp. osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ohlás iť naj neskôr na druhý pracovný deň po jeho 
nájdení, podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona Kraj skému pamiatkovému úradu Bratislava. Nález musí 
byt' v zmysle § 40 ods. 3 pamiatkového zákona ponechaný bez zmeny až do oh liadky Krajským 
pamiatkovým úradom Bratislava, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Vlastn ík, stavebník 
a dodávateľ zárovei'I vytvori a priaznivé podmienky pre uskutočnen ie obh liadky nálezu (umožnenie 
vstupu na pozemok za účelom dokumentác ie a záchrany nálezov). 

• Vlastn ík alebo ním poverená osoba na zastupovanie predložia na KPÚ na vydan ie záväzného stanoviska 
každý ďalší stupeň projektovej podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona. 

• Každú zmenu pred loženej projektovej dokumentácie pre SP, Ču lenova, II. etapa, prerokuje vlastník so 
správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 

• Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schvá liť 

správnym orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava - odbor expertízy, vyjadrenie č. 142041201610420-021 zo diia 
19.07.2016: 
• Žiadame rešpektovať vyjadrenia 

al ŽSR OR Trnava č. 1 881/2016/28930 1 /SŽTS/7a. 1 3 zo di'la 07. 06. 20 16 z hľadiska záujmov jestvujúcej 
že lezn ičnej infraštruktúry - podzemných káblových vedení ŽSR odvetvia OZT v stavbou dotknutom 
území, 
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bi zhotoviteľa dokumentácie stavby ŽS R (Projekt TEN-T) spoločnosti Dl Koridor, s.r.o„ Kominárska 
2,4, 832 03 Bratislava (DOPRAVOPROJEKT, a.s.) list č. 1784116-23 1 018600-04 zo di1a 05.04.2016, 

• Posudzovanú stavbu ž iadame v jej ďalšej príprave a realizácii zosú ladiť a koordinovať so stavbou ŽSR 
Projektu TEN-T. Stavba ŽSR TEN-T je financovaná z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu , a 
preto riešen ie posudzovanej stavby musí byť také, aby v budúcnosti neboli vyvolané žiadne náklady na 
jej dodatočné zabezpečenie alebo úpravy z dôvodu realizácie a prevádzky stavby ŽSR a súčasne nesmie 
dôjsť k neželanému ovplyvnen iu statiky podzemnej trasy tunelov železn ičnej trate. 

• Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty a vedenia ŽSR v danom území. Real izáciou stavby, 
j ej prevádzkou a užívan ím 
al nesm ie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzen iu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, 
jej odvodnenia a stability (výh ľadový stav) a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR, 
bi nesmú byt' zneč isťované pozemky v správe ŽSR. 

• V lastník stavby si nebude voči ŽSR uplatr'íovať žiadne nároky na úpravy z titu lu prípadných negatívnych 
účinkov od plánovanej železničnej prevádzky. 

• Stavebník zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariaden í ŽS R vyvolaných jeho 
činnosťou. 

• Stavba v rozsahu jej prípad ného zásahu do jestvujúcich objektov stavby dráhy v území pod lieha 
dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znen í neskorších predpisov. 

Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - OHo. vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
2015/96895/HEL/1 zo dl1a 26. l 1.2015: 
• Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým 

osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
• Držiteľovi odpadu sa nepovoľuj e odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odv iesť k 

oprávnenému odberateľov i. 

• Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpeč í ich pred 
znehodnotením, odcudzením a lebo iným nežiaducim účinkom . 

• Držiteľ odpadov bude v iesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a 
zneškodnení. 

• Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom(§ 8 vyhláška MŽP SR č. 31012013 
Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo 50 kg nebezpečných odpadov v 
termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200 
ton za rok je držite ľ odpadov zo stavby povinný zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. 

• Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu doklady 
preukazujúce zhodnoten ie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 
17 05 04 zem ina a kameniva iné ako uvedené v 17 05 03. 

Slovenský vodohospodárskypodnik. š.p„ vv.jadrenie č. CS SVP OZ BA 5381201615620zodňa 1 2.04. 2016: 

• Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných 
vôd. 

• Pri realizácii stavby ž iadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorš ích predpisov (vodný zákon) . 

Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 063961069021200012016 zo dňa 07.04.2016: 
• Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnost i počas výstavby, vrátane staveniskovej dopravy, 

nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej mestskej hromadnej dopravy a nesmú obmedzovať 
plynulosť premávky autobusov. 

Bratislavská teplárenská. a.s. , vl!,jadrenie č. 0001 7/Ba/201713410-4 zo dňa 02.01.2017: 
• Pri súbehu VN prípojky s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od 

vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od 
vonkajšej hrany šachty na všetky strany. 

• Pri križovaní VN prípojky s naším horúcovodom normu STN 736000511993 - Priestorová úprava vedení 
technického vybaven ia. Ďalej žiadame VN prípojku uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho 
obvodu horúcovodu na obe strany. 

• Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za nás ledok obnaženie a poškodenie horúcovodu. 
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• Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 
horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné 
pásmo. 

• Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný. 
• Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýč iť. Upozorňujeme, že 

vytýčenie horúcovodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu ona doklade o vytýčení. 
• Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný na kontrolu 

križovania VN prípojky s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom. 
• Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BA T a.s., odbor GTS, Igor Jakabovič a Peter 

Mišovič, tel.: 0907 703 085. 
• Dispečerské káble pre BA T, a.s., vytyčuje spol. Energotel, a.s. (kontakt p. Peter Šmogrovič tel.: 0911 775 

243, e-mail: smogrovic@energotel.sk). 
Bratislavská vodárenská spoločnost'. a. s .. vľ}adrenie č. 115281201614020/lng.La zo dňa 20. 04.2016: 
• V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BYS: 

- verejný vodovod ( 1. tlakové pásmo 200/194,9 m n. m.) DN 80 v Bottovej, zrekonštruovaný verejný 
vodovod DN 300 v Továrenskej ulici, 
- zrekonštruovaná verejná jednotná kanalizácia DN400 v Továrenskej a DN 800, DN 1200 v 
Chalupkovej, DN 4001600 v Bottovej. 
Existujúce vodohospodárske siete žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 ods. 2 
Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

• Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou podateľne na 
odbor priamych služieb zákazníkom (ďalej OPSZ) našej spoločnosti. K objednávke treba priložiť 

orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získať v technickej miestnosti OPSZ počas stránkových 
hodín. 

• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiest11.ovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti , ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo 
ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, reklamné 
tabule, billboardy, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné 
dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov 

SPP-distribúcia. a.s„ vyjadrenie č. TDba/127212016/An zo dňa 19.04.2016 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných č innosti, 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 form uláru zverejneného na webovom 
s ídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

• v záujme predchádzaniu poškoden ia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej s iete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, tel. č. +42 1 02 2040 2149) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 

• 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 oprav, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

• stavebník j e povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú stranu od 
obrysu existujúc ich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

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

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-0 nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázané, pokiaľ sa na tieto prace nevzťahuje vydané povolenie SPP-0, 

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

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

• každé poškodenie zariadenia SPP-0, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď ohlásené SPP
D na tel. č. 0850 111 727, 

• upozon1ujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom 
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 
sankciu vo výške 300,- €až 150 OOO,-€, 

• stavebník je povinný pri realizácii 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 73 6005, 73 3050, TPP 906 01 ,700 02, 

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pasiem, 

• 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 O 1, 

• stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestiíovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod ., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
• Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 
Západoslovenská distribučná. a.s .. vl!)adrenie zo dňa 13. 06.2016: 
• Napojenie navrhovanej stavby bode riešené z distribučnej transformačnej stanice s kapacitou 3 x 630 

k VA ktorá bude vybudovaná na základe zmluvy o spolupráci č. 1613100052-ZoS_ BA uzavretej medzi 
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. a spoločnosťou CENTRA DE. a.s. di'ía 13.06.2016. 

• So zreteľom na vyššie uvedené si Vám spoločnosť Západoslovenská distribučná. a.s. dovoľuje oznámiť, 
že s navrhovanou stavbou v zmysle Projektovej dokumentácie súhlasí. 

• Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s i dovoľuje upozorniť na povinnosť rešpektovať všetky 
zariadenia distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a dodržať ich ochranné 
pásma podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

• O zakreslenie zariadení distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská d istr ibučná, a.s. je možné 
požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a to pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, Bratislava a pre zariadenia VVN a 
zariadenia oznamovacie na tíme správy sieti VVN Čulenova č. 3, Bratislava. 

• Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade vzniku potreby 
vykonať preložku zariadení distribučnej sústavy spoločnost i Západoslovenská distribučná, a.s., je 
potrebné o jej vykonanie spo ločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať žiadosťou, ktorá je 
zverejnená na webovom sídle spoločností Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk. Takto podaná 
žiadosť o preložku bude spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. spracovaná a v prípade súhlasu 
s takouto preložkou Vám bude spoločnosťou Západoslovenská distribučná . a.s. zaslaný návrh zmluvy 
o preložke, ktorá bude upravovať podmienky preložky. 

Slovak Telekom. a.s„ v1dadrenie č. 6611625285 zo dňa 26.09.2016: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č . 35 1/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/20 11 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
• Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné čís lo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak s i stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
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• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGT SLOV AKTA, s.r.o. alebo zasahuje 
do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentác ie stavby), 
vyzvať spo ločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spo ločnosti povereného správou sieti. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú ž iadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, 

a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácií so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom, a.s., 
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, 
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. 

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariaden ia, j e žiadateľ povi nný 
vykonať všetky objektívne úči nné ochranné opatren ia tým, že zabezpečí: 
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
- upozornen ie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) 
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia, 
- overenie výškového uloženia zariadenia ručným i sondami (z dôvodu, že spo ločnosť Slovak Tclckom, 
a.s. a DIGI SLOV AKTA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez 
ich vedomia). 

• V prípade požiadavky napojenia lokali ty, resp. objektu, na VSST (verejná s i eť ST) je potrebné si podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia. 

• Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
SIEMENS s.r.o„ vyjadrenie č. PDIBA/078116 zo diia 02.05.2016: 
• pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požad ujeme uložiť do 

chráničiek, 

• pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta - tel.: 
0903 555 028, 

• v prípade križovania Vaš ich sieti, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme 
dodržať ochranné pásme pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný 
dozor Siemens, s.r.o., 

• v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať 

stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spo ločne dohodnúť spôsob realizácie, 
• k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvo lať stavebný dozor 

Siemens, s. r.o., 
• prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám 

budeme v plnej výške fakturovať, 
• práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO, 
• v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/638 1O151. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dľía, kedy nadobudlo právop latnosť, 

nebola stavba začatá. P latnosť stavebného povolenia je možné pred Ížiť na základe žiadosti . Vo veci musí 
byt' rozhodnuté pred up lynutím platnosti tohto rozhodnutia. 
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Po ukončení prác stavebník pred loží návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

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

Stavba bola predmetom zisťovacieho konania podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na ž ivotné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EJA"). Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2015/066662-r/LAZ/ l-EJA zo dňa 
29.10.20 15, právoplatné 04.12.2015, určil že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 z. z. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Difa 09.O1.2017 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie Združenia domových samospráv. 

Nakoľko sa tieto podmienky netýkali predmetu tohto konania, stavebný úrad námietky zamietol. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

ODÔVODNENIE 

Difa 17.08.20 16 požiadal stavebník Západos lovenská d istribučná, a.s„ so sídlom Čulenova 6, 816 4 7 
Bratislava, v zastúpení spol. CENTRADE, so sídlom Digita l Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 
ži adosť o vydan ie stavebného povolenia na stavbu „Obytný súbor Ču lenova - 2. etapa" pre VN prípojku 
a distribučnú trafostanicu určenú pre Vežu 3, na pozemkoch reg. „C" pare. č. 9098/49, 9098/48, 2 1788/3, 
9104/4, 9104/3, 9 104/ 1 areg. „E" pare. č. 21788/1, všetky vkatastrá lnom území Staré Mesto, na 
Továrenskej ulici v Bratislave (ďalej len „stavba"). Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 

6052/3 17 17/2016/STA/Mys zo dňa 01.07.201 6, právoplatné dňa 07.09.2016. 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 6 1 ods. 1 a 2 stavebného zákona oznámil listom č. 

9464/55899/2016/STA/Mys zo dňa 2 1.1 2.20 16 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a 
účastníkom konania. Vzhľadom k tomu, že mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a 
ústneho pojednávania. Stavebný úrad súčasne určil lehotu, v ktorej mohli účastníc i konania uplatniť svoje 
námietky. Účastníc i konania bo li upozornení, že na neskoršie podané pripomienky sa neprihliada. 

V zákonnej lehote bolo stavebnému úradu doručené stanovisko Zd ruženia domových samospráv, so 
sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, v citovanom znení: 
Združenie domových samospráv a navrhovateľ územného konania na spoločnom pracovnom stretnutí našli 
spoločné zmierne stanovisko podľa §3 ods. 4 Správneho poriadku, ktoré .spočíva v: 
• akceptovaní návrhov Združenia domových samospráv zo zisťovacieho konania a ich premietnutia do 

projektovej dokumentácie pre predmetné územné konania umiestnením parkoviska do podzemnej garáže 
a zväčšenie plochy verejnej zelene na povrchu, vypracovaniu dopravného modelu pre lokalitu podľa 
platných noriem a rešpektovania aj ostatných odporúčaní, ktoré si Združenie domových samospráv 
uplatnilo v zisťovacom konaní,-

• k začleneniu národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej teplárne do územia ako galérie resp. obdobného 
zariadenia s prístupom verejnosti 

• konzultáciách ohľadne ďalších stupňov projektovej dokumentácie a technických detailov s našim 
združením. 

Vzhľadom na uvedené, Združenie domových samospráv súhlasí s umiestnením predmetných stavieb za 
predpokladu reSpektovania nasledovných podmienok: 
a) zrealizovaná stavba sa o najviac priblíži k pôvodnému architektonickému návrhu svetoznámej architektky 
ZahyHadid 
b) Jurkovičova tepláreň bude zrekonštruovaná ako verejne prístupná inštitúcia typu galérie resp. múzea, 
ktorá bude plniť spoločenské, kultúrne, osvetové a vzdelávacie fimkcie v súlade so statusom národnej 
kultúrnej pamiatky 

8 



c) dôsledne reSpektovať proj ektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu 
a odporúčaní: 
d) počas realizácie stavby sa zváži možnosť prepojenia dotknutého územia s územím na druhej strane 
Landererovej ulice (pokračovanie Továrenskej, Objekty Panorama city a a Slovenského národného múzea) 
tak, aby celá štvrť pôsobila a fungovala ako jednoliaty kompaktný celok. Keďže toto odporúčanie sa týka aj 
susedných pozemkov, nemá charakter podmienky ale len odporúčania do budúcnosti, ktoré bude 
zrealizované zmenou stavby pred dokončením, ak nastane takáto situácia. 

Stavebný úrad uvádza, že ide o podmienky uplatnené združením v územnom konaní a následne 
v stavebnom konaní pre hlavný stavebný objekt 2. etapy obytného súboru, v ktorých bolo stanovisko 
namietajúceho akceptované. V tomto konaní o povolení energetických stavebných objektov sú vyššie 
uvedené podmienky bezpredmetné, a preto stavebný úrad nemohol zav i azať stavebníka - spol. 
Západoslovenská distribučná, a.s., k ich splneniu . 

Stavbu posúdili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia a 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, vyjadrenie č. KRHZ-BA-OPP-

43 1 /2016 zo difa 22.04.2016 
• Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, vyjadrenie č. ASM-115- 1741/20 15 zo dt'fa 

11.08.201 5 
• Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA, stanov isko č. OU-BA-OSZP3-

20 17/02987 1/TON/I-EIA-zs zo dňa 15.02.20 16. 
Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné a pripomienky vyplývajúce zo stanovísk zohľadnené v 

podmienkach tohto rozhodnutia. Stanoviská dotknutých orgánov stavebný úrad vo výroku rozhodnutia 
neuviedol v citovanom znení, nakoľko obsahovali podmienky k výstavbe iných ako povoľovaných 

stavebných objektov, kontaktné informácie, obchodné podmienky pripojenia, informácie k vytýčeniu, 

prípadne k platnosti stanovísk, podľa obsahu nešlo o podmienky k výstavbe energetických stavebných 
objektov. 

Stavebník preukázal k pozemkom pare. č. 9098/49, 9098/48, 21788/3, 9 104/4, 9104/3, 9 104/ 1 v k.ú. 
Staré Mesto, všetky vo vlaslníclve spo l. Centrade, a.s„ iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona 
nasledovne: 
• Pre VN prípojku na pozemkoch pare. č . 9098/49, 9098/48 a 21788/3 v k.ú. Staré Mesto stavebník 

predložil zmluvu o zriadení vecných bremien č. 16/1521/ 16 13 10071-Zo VP/VB uzatvorenú s vlastníkom, 
spol. Centrade, a.s. Ku dňu vydania stavebného povolenia bolo vecné bremeno na výpise z listu 
vlastníctva č. 855 1 zapísané. 

• Pre VN prípojku na pozemkoch pare. č. 9104/ 1, 9104/3 a 9104/4 v k.ú. Staré Mesto predl ožil zm luvu 
o riadení vecných bremien č. 168/ 1305/ 1613100052-ZoS/VB, ktorú uzatvoril so spol. Black Swan 
Investments & Consultancy, s.r.o. so sídlom Rajská 1 O/ A, Bratislava (predchádzajúci vlastník 
pozemkov), a spol. Centrade, a.s. Ku dňu vydania stavebného povolenia bolo vecné bremeno na výpise 
z listu vlastníctva č. 1O18 zapísané. 

• K trafostanici, ktorá bude situovaná v interiéri pavilónu občianskej vybavenosti stavebník predložil 
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku č. 16/ 13061613100052-
ZoS/ZBZ-VB (k pozemkom pare. č . 9104/ 1 a 9104/2 v k.ú. Staré Mesto), ktorú uzatvori l so spol. Black 
Swan Investments & Consultancy, s. r.o. a spol. Centrade, a.s. 

Stavbou dotknutý je aj pozemok pare. č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto, na ktorom sa nachádza 
komunikácia Továrenská. Vlastníkom pozemku a telesa komun ikácie je Hlavné mesto SR Bratislava. Na 
uvedenom pozemku stavebný úrad povolil u skutočniť podzemnú inžiniersku stavbu v súlade s § 58 ods. 4 
stavebného zákona bez iného práva so súhlasom vlastníka. Pod ľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebn ík 
podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o stavbu, ktorá funkčne an i 
svoj ou konštrukciu nesúvisí so stavbou, a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na úče l , na 
ktorý je určený. Stavebník predložil súh las Hlavného mesta SR Bratislavy č. 59550/2016/2-4 10576 zo dňa 
08 .1 2.2016, podľa ktorého vlastník nepožaduje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. 

Stavba bola predmetom zi sťovac ieho konania podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďa lej len „zákon o EIA"). Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-20 15/066662-r/LAZ/l-EIA zo drfa 
29 . 10.2015, právoplatné 04.12.2015, urč il že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č . 
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24/2006 z. z. 
Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o EIA, resp. § 58a stavebného zákona, listom č. 

9464/44174/2016/STA/Mys zo dt1a 05 .1 0.20 16 zverejni l na úradnej tabu li a webovom síd le mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súčasne údaje o sprístupnení 
rozhodnutia. 

Stavebný úrad následne Okresnému úradu Bratislava doručoval oznámenie o začatí stavebného 
konan ia. Stavebný úrad súčasne, v súlade s ustanoven ím § l 40c ods. 2 stavebného zákona, listom č. 

9464/55902/20 16/STA/Mys zo dlia 21. 12.2016 požiada l Okresný úrad Bratislava o vydanie záväzného 
stanoviska. Následne bolo stavebnému úradu dornčené záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-
2017/029871 /TON/1-EIA-zs zo dt1a 15.02.2016. Dotknutý orgán vo vydanom záväznom stanovisku 
konštatoval, že návrh na začatie stavebného konania je v zásade v súlade so zákonom o ETA a s rozhodnutím 
vydaným v zi sťovacom konaní a jeho podmienkami. 

Uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezisti l dôvody, ktoré by bránil i povoleniu stavby 
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia . 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo d11a jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 
3, 814 21 Bratislava . Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so 
síd lom Tomášikova č . 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

Správny poplatok vo výške 100 Eur zaplatený v pokladn i miestneho úradu. 

1. Západos lovenská distribučná, a.s. , Ču lenova 6, 816 47 Bratislava - adresa na doručenie: 
CENTRA DE, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratis lava 

2. Ing. Marek Moj to, PINEL, spol. s r.o., Viedenská cesta 257, 851 O 1 Bratis lava 
3. Ing. Karo l Vrana, V + N ELEKTRO, s. r. o., Trnavská 59, 821 O 1 Bratis lava 
4. CENTRA DE, a.s., Digital Park 11, Einsteinova 25, 851 O 1 Brat is lava 
5. Twin City III, s. r.o., Karadžičova 12, 82 1 08 Bratis lava 
6. Twin City IV, s. r.o., Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava 
7. Hl. m. SR Bratis lava, Primaciá lne nám. 1, 81 4 99 Bratislava 
8. Združenie domových samospráv, P.0.BOX 21 8, 850 00 Bratislava 

Doručuje sa účastníkom konania (FO): 
9. Ing. Jozef Bezák, Zochova 20, 81 1 O 1 Bratislava 
1 O. Ing. Bruno Bezák, Továrenská 16, 81 1 09 Bratislava 

IO 



Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA, Tomáš ikova 46, 832 05 

Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, TU - referát špeciálneho stavebného úradu a ŠFRB 
3 . Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Rad linského 6, 811 07 Bratislava 
5. Železn ice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
6. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 9 17 02 Trnava 
7. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava - OHo 
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
9. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/ A, 829 05 Bratislava 
1 O. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a .s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
12 . Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8 16 47 Bratislava 
13 . Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
14. Ministerstvo obrany SR - agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 4 7 Bratislava 
15. Siemens s.r.o ., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
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