
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 81 4 99 Bratislava 1 

zn. MAGS SSU 34449/2018-30478 Bratislava 08.02.2018 

ROZHODNUTIE 

Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), podľa § 2 ods. a) zákona č. 
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie 
územné celky, § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon"), § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa V. časti Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, § 
120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") na základe žiadosti stavebníka MENOLLI, s.r.o„ 
Dvofákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36666602 v zastúpení spoločnosti MADING 
s.r.o., Drieňová lH/16940, 821 01 Bratislava, IČO 35 938 226 (ďalej len „stavebník"), zo difa 
13.12.2017, o povolenie zmeny stavby: „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, 
Bratislava, Landererova ul." - týkajúcej sa stavebných objektov SO 22 - Dopravné napojenie -
Landererova ul., SO 23 Úprava chodníka Landererova ul. , SO 24 Cyklochodník Košická ul. 
pred dokončením, po vykonanom konaní o povolení tejto zmeny podľa § 62 a § 68 stavebného 
zákona a§ 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP") 
v súčinnosti s § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov a § 16 cestného zákona vydáva 

povolenie 

na zmenu stavby: „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, 
Landererova ul." - týkajúcu sa stavebných objektov SO 22 - Dopravné napojenie - Landererova 
ul., SO 23 Úprava chodníka Landererova ul., SO 24 Cyklochodník Košická ul, pred 
dokončením, ktorá bola povolená stavebníkovi rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného 
úradu č. MAGS SSU 42587/2016-288711 zo dňa 19.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 30.06.2016. 

Predmetom zmeny stavby je: 
SO 22 - Dopravné napojenie - Landererova ul. 

zmena polohy dopravného napojenia čo najbližšie k výjazdu z Parkovacieho domu pre 
TOWER 115 a úprava polomerov napojenia na Landererovu ulicu 

zmena polohy prechodu pre peších cez napojenie na Landererovu ul. v nadväznosti na 
zmenu polohy chodníka pre peších pred navrhovanou administratívnou budovou 
SO 23 Úprava chodníka Landererova ul. 

zrušenie chodníka pre peších v dotyku s Landererovou ulicou a jeho premiestnenie k 
spevnenej ploche v prekrytom parteri budovanej adminish·atívnej budovy, navrhovaná šírka 
chodníka je 3,0 m 

úprava chodníkového priestoru v mieste napojenia na bezbariérovú úpravu v križovatke 
Landererova - Košická - Prístavná 

zmena skladby konštrukcie chodníka 
SO 24 Cyklochodník Košická ul. 

úprava cyklochodníka v mieste jeho napojenia na bezbariérovú úpravu v križovatke 
Landererova - Košická - Prístavná 
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Podmienky uskutočnenia zmeny stavby 
1. Stavba bude zrealizovaná podľa revidovanej projektovej dokumentácie stavby, ktorú 

vypracoval zodpovedný projektant Ing. So1fa Ridilová, autorizovaný stavebný inžinier, 
2195*Z*A2 v októbri 2016 overenej v stavebnom konaní špeciálnym stavebným úradom. 

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo d11a 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Každú zmenu stavby oproti overenej projektovej dokumentácie môže stavebník 
uskutočniť len na základe povolenia zmeny stavby vydanej tunajším stavebným úradom. 

4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby najneskôr do 5 dní od 
začatia prác. 

5. Stavebník je povinný pred začatím výstavby zabezpečiť podľa § 75 ods. 1 stavebného 
zákona vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie 
fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 18 mesiacov od začatia stavebných prác. 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavenisko označiť údajmi: názov stavby, 

obchodný názov a sídlo stavebníka, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, meno, adresa, 
sídlo projektanta, číslo stavebného povolenia, dátum jeho vydania a právoplatnosti 
s označením stavebného úradu, ktorý ho vydal, te1mín začatia a termín skončenia stavby, 
meno a adresu zodpovedného stavbyvedúceho. 

8. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom oprávneným na vykonávanie stavebných prác. 
Stavebník je povinný pred začatím stavby písomne oznámiť stavebnému úradu 
obchodný názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať a preukázať 
jeho odbornú spôsobilosť na vykonávanie stavebných prác. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, 
ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 

1 O. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti cestnej a pešej premávky. Po ukončení výstavby je povinný vyčistiť aj 
všetky priľahlé uličné vpusty. 

11. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým 
objektom, ktorých sa stavba dotkne. 

12. St?vebník je povinný počas stavebných prác zabezpečiť opatrenia v zmysle Vyhlášky 
SUBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v platnom znení a vyhlášky č. MPSVaR SR č. 147/2013 
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

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

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavenisku 
projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, stavebné povolenie a stavebný 
denník, ktorý vedie stavbyvedúci alebo stavebník. 

15. Stavebník j e povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych 
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle 
príslušných platných predpisov a noriem. 

16. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia. 

17. Stavebník podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1/1995 zo dňa 23. 3. 1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku 
kolaudácii stavby potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. 

18. Stavebník, podľa § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy predloží ku kolaudačnému konaniu 
vyjadrenie o nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti. 

19. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží určenie použitia dopravných značiek 
a dopravných zariadení príslušného cestného správneho orgánu s projektom organizácie 
dopravy prerokovaným v Operatívnej komisii Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení, ako aj doklady podľa § 17 a 
§ 18 ods. 1 vyhlášky č . 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 
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20. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, 
ktorý sa vyjadrili k PD pre zmenu stavby pred dokončením: 

Krajské riaditeľstvo policajného zborn v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. 
KRPZ-BA-KDI-35-007/2017 zo dúa 19.01.2017 

• Najskôr 30 s najneskôr 7 dní pred začatím prác je stavebník povinný predložiť projekty 
dočasného dopravného značenia počas výstavby a projekty trvalého dopravného značenia 
na prerokovanie a definitívne odsúhlasenie KDI pre potreby určenia dopravného značenia 
v zmysle cestného zákona. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 2187/2017/Nz zo dňa 13.02.20 17 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, je stavebník 

povinný rešpektovať zariadenia BVS a ich pásma oclu·any, vrátane všetkých ich zariadení 
a súčastí podľa § 19 zákona ô. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OD 43670/2017-295297 zo 
dňa 18.10.2017 

• Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta je stavebník 
povinný požiadať MG-OD o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej 
komunikácii a chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byt' 
realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom 
technologickom časovom rozsahu. 

• V prípade potreby je stavebník povinný požiadať MG - OD o povolenie na uzávierku 
miestnej komunikácie. 

• Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v predchádzajúcom vyjadrení č . 
MAGS OD 54322/2015-349263 z 11.1.2016 k PD pre stavebné povolenie, okrem bodu č. 
4 - t. č. je už bezpredmetný a bodov č . 18,19,20 a 24, ktoré boli na základe argumentov 
stavebníka prehodnotením stanoviska č. MAGS OSK 39007/2016-28692/Há-59 zo di'ia 
25.02.2016 vypustené. 

• Prekládku stožiara VO v mieste vjazdu k PANORAMA CITY III. BUSINESS na 
Landererovej ul. v trase existujúceho rozvodu VO je stavebník povinný zrealizovať bez 
použitia spojok, a v celej trase uložiť do ohybnej chráničky FXKVR, pred zásypom ryhy 
prizvať OS.K - správcu VO ku kontrole prác. Prekládku je stavebník povinný urobiť bez 
prerušenia prevádzky V O. 

• Zvislé a vodorovné dopravné značenie je stavebník povim1ý zrealizovať v zmysle 
platného POD a zákona č . 8/2009. 

• Na vodorovné DZ j e stavebník povinný použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý 
plast) v zmysle technicko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový 
~vojzložkový materiál - profilovaný v zmysle STN EN 1436+Al . 

• Specifikácie: 
• Hrúbka nástreku 2-3 mm, 
• Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii 

VDZ min. 160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 
1436+Al :2009, tabuľka 1 - trieda Q4), 

• Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby 
min. 100 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+Al.2009, 
tabuľka 1 - trieda Q2), 

• Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v 
podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii min. 300 mcd/m2/lx (STN 
EN 1436+Al :2009, tabuľka 3 - trieda R5), 

• Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v 
podmienkach za sucha na konci zárnčnej doby: min. 100 mcd/m2/lx 
(STN EN 1436+A1:2009, tabuľka 3 - trieda R2), 

• Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas zárnčnej doby: min. 
50 mcd/m2/lx (STN EN 1436+Al .2009, tabuľka 4 - trieda RW3), 

• Retroneflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby: 
min. 50 mcd/m2/lx (STN EN 1436+Al.2009, tabuľka 5 - trieda RR3), 

• Koeficient j asu B pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby: 
nesmie klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436+Al.2009, tabuľka 2 - trieda B2), 

• Trichomatické súradnice bodov to lerančných oblastí: musia byt' v súlade s 
STN EN 1436+Al :.2009, tabuľka 7 - trieda S2. 

• Stavebník je povinný zabezpečiť, aby vodorovné dopravné značenie zrealizovala odborná 
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firma. 
• O schválenie dočasného dopravného značenia je stavebník poviimý požiadať 30 dní pred 

realizáciou stavby, príslušný cestný správny orgá n. 
• Objekty ktoré majú byť odovzdané do správy hl. mesta je stavebník povinný riešiť ako 

samostatné časti PD. 
• Po ukončení výstavby - ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný vyčistiť vpusty 

dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, 
chodníkoch, zeleni, VO, CDS, KD a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, 
ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou. 

• Stavebník je povinný zabezpečiť záručnú lehotu 60 mesiacov pre hl. mesto (platí pre 
práce na objektoch v správe hlavného mesta). 

• V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

Ostatné podmienky rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu č. MAGS SSU 42587/2016-
288711 zo dňa 19.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2016, ktorým bolo na 
uvedenú stavbu vydané stavebné povolenie, zostávajú v platnost i. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní o zmene stavby pred dokončením neboli vznesené žiadne námietky účastníkmi 

konania. 

Záväznosť povolenia zmeny stavby pred dokončením: 
Povolenie na zmenu stavby pred dokončením je záväzné aJ pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

Podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením správny poplatok 
v hodnote 100 €. 

Odôvodnenie 

Stavebník podal dňa 13. 12.2017 žiadosť o povolenie zmeny stavby: „Polyfunkčný súbor 
PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, Landererova ul.:' - týkajúcu sa stavebných 
objektov SO 22 - Dopravné napojenie - Landererova ul., SO 23 Uprava chodníka Landererova 
ul. , SO 24 Cyklochodník Košická ul, pred dokončením. 

Predmetom zmeny stavby je nové riešenie zmena polohy dopravného napojenia 
z Landererovej , zmena polohy prechodu pre peších cez napojenie na Landererovu ul. v 
nadväznosti na zmenu polohy chodníka pre peších pred navrhovanou administratívnou budovou, 
zrušenie chodníka pre peších v dotyku s Landererovou ulicou a jeho premiestnenie k spevnenej 
ploche v prekrytom paiieri budovanej administratívnej budovy, úprava chodníkového priestoru v 
mieste napojenia na bezbariérovú úpravu v križovatke Landererova - Košická - Prístavná, 
zmena skladby konštrukcie chodníka a úprava cyklochodníka v mieste jeho napojenia na 
bezbariérovú úpravu v križovatke Landererova - Košická - Prístavná. 

Stavba „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, Landererova 
ul." - stavebné objekty SO 22 - Dopravné napojenie - Landererova ul„ SO 23 Úprava chodníka 
Landererova ul. , SO 24 Cyklochodník Košická ul„ SO 25 Dočasné dopravné napojenie -
Pribinova ulica, SO 26 Dočasná úprava chodníka - Pribinova ulica bola povolená rozhodnutím 
tunajšieho špeciálneho stavebného úradu č. MAGS SSU 42587/2016-288711 zo dňa 19.05.2016, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2016. 

Časť stavby „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, 
Landererova ul." - stavebné objekty SO 25 Dočasné dopravné napojenie - Pribinova ulica, SO 26 
Dočasná úprava chodníka - Pribinova ulica, už bola uvedená do užívania ako samostatne 
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uz1vania schopná rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného úradu č. MAGS SSU 
37840/201 7-72778 zo d1'ía 27.03.20] 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť ch'ía] 8.04.2017. 

Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice rozhodnutie o umiestnení 
stavby č . 525/24284/2015/STA/Klo-UR zo dl'ía 03.06.2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť df1a 
30.09.2015 a ktorého splnenie podmienok potvrdila záväzným stanoviskom č. 
10276/46395/201 5/STA/Gal zo di1a 05 .11.201 5. 

Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. MAGS SSU 34449/2018/2664-2 zo dňa 
04.01.2018 začatie konania v uvedenej veci dotknutým orgánom a účastníkom konania a zároveň 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska 
dobre známe. 

K žiadosti stavebník doložil projektovú dokumentáciu týkajúcu sa zmeny stavby, ku ktorej 
sa vyjadrili: 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy; Siemens s.r.o.; Slovenský zväz telesne postihnutých; 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Krajské riaditeľstvo policajnéh~ zboru v Bratislave; 
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave; Unia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska; Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy; . 

Podmienky z predložených stanovísk týkajúce sa povoľovanej zmeny stavby pred 
dokončením sú zapracované v projektovej dokumentácii a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

V stavebnom konaní o zmene stavby pred dokončením neboli vznesené žiadne námietky 
účastníkmi konania. 

Špeciálny stavebný úrad v konaní o zmene stavby pred dokončením preskúmal žiadosť 
stavebníka z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdil stanoviská dotknutých 
orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutočne1úm stavby nie sú olu·ozené verejné záujmy 
ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a záujmy účastníkov . Dokumentácia spÍňa 
požiadavky stanovené stavebným zákonom. 

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
zmeny stavby pred dokončením, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Hlavné mesto SR Bratislava, 
Primaciálne nám. č.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, 
pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená 

v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestskej časti Bratislava - Staré mesto. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Rozhodnutie bude zároveň zverejnené na internetovej stránke Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Staré mesto. 

JUDr. lvo Nesrovnal 
primátor 
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Doručuje sa: 

A. Účastníkom konania : 
verejnou vyhláškou v zmys le § 6 1 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabu li správneho 
orgánu: 
• MENOLLI, s .r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava (stavebník) 
• Hlavné mesto SR Bratis lava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (vlastník komuni kácií) 
• OS - projekt s. r. o., Bosákova 7, 85 1 04 Bratislava (projektant v časti , ktorá sa týka projektu 

stavby: In g. Soňa Ridil lová) 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
o pozemky registra „C" katastra nehnuteľností vedené v katastrálnom území Staré Mesto 

ako parcely č. 9 134/8, 9134/69, 9134/106, 9134/107, 9134/ 108, 9134/ 109, 9134/52, 
9134/128, 9134/49, 9134/50, 9134/ 111 , 9134/112, 9134/47, 2 1836/12. 

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

• osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a sused iacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

B. Na vedomie dotknutým orgánom a organizáciám: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 81 4 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
3. O kresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostred ie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Tomáš ikova 46, 832 05 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratis lava hlavné mesto so s ídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratis lava 29, P. O. Box 26 
5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. K.rnjské ri aditeľstvo policaj ného zboru v Bratislave, Kraj ský dopravný inšpektorát, Dopravno

inž inierske oddelenia, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
7. Dopravný podnik Bratis lava a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
8. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava 
9. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Seku lská 1, 842 50 Bratislava, 
10. STaRZ, Junácka 4, 831 04 Bratis lava 
11. Západoslovenská distribučná, P. O. BOX 292, 810 00 Bratis lava 1 
12. Západoslovenská energetika, a .s ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
13. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
14. Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava 81 7 62 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia): 
15. MENOLLI, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratis lava 
16. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratis lava 
17. DS - projekt s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava (Ing. Soňa Ridillová) 
18. MADING s.r.o., Drieňová lH/ 16940, 821 01 Bratislava 
19. METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Doručuje sa so žiadosťou o yyvesenie vyhlášky na úradnej tabul i správneho orgánu : 
20. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
21. Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, Vajanskéhp nábr. 3, 814 2 1 Bratislava 

Co: SÚ/2 x spis 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

D , . 1 6. 02 2018 D , . 
atum vyvesenia : · atum zvesema: 

Pečiatka a podpis: 


