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

8341 /363 18/2018/STN Mys/K-123 V Bratislave, 31 .08 .2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") príslušný podľa § 11 7 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších 
predpisov (ďalej Jen „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a písm. i) zákona č . 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov (ďalej Jen „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. 416/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znení neskorš ích predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom 
meste, v konaní preskúmala podľa § 62 v spojení s § 68 ods. 2 stavebného zákona žiadosť o zmenu stavby pred 
jej dokončením , ktorú dňa 11.07.2018 podal stavebník 

SKY PARK OFFICES s.r.o., 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratis lava, IČO: 50 746 529 

(ďalej len „stavebník"), a podľa § 66 v spojení s§ 68 stavebného zákona a § 10 a 11 vyhlášky č . 453/2000 Z.z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorš ích predpi sov (ďalej len „správny poriadok"), vydáva toto 

povolenie 

na zmenu stavby pred jej dokončením: 

„Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava" 

povolenú stavebným povolením č. 9546/47918/2016/STA/Mys/G-90 zo dňa 31.10.2016, právoplatné dňa 
30. 11.2016, na pozemkoch pare. č. 2179112, 9098/6, 9098/4, 9098/5, 9142/1, 9142/2, 9142/6, 9142/1 1, 9142/7, 
91 42/8, 9 134/10, 2 179 111 a 2 179 113 v katastrálnom území Staré Mesto, v lokalite ulíc Čulenova, Továrenská, 
Chalupkova a Bottova v Bratis lave, v rozsahu stavebných objektov, ktorých sa zmena týka: 

F - Hlavný stavebný objekt: 
SO F 001 Administratívna budova č. 2 
SO F 002 Podzemná garáž časť administratíva 
SO F 003. l Garáž - podzemná časť 
SO F 003 .2 Garáž - nadzemná časť 

D,G - Technická infraštruktúra: 
SO G 002 Oporné múry, oplotenie a terénne úpravy 

na pozemkoch pare. č. 2 1791 /2, 9142/1 , 9142/ 14 a 9134/41 v k. ú. Staré Mesto (ďalej len „stavba"), podľa 
projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia. 
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Rozsah zmien oproti stavebnému povoleniu: 
• Zmena umiestnenia hlavného stavebného objektu v zmysle rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby č. 

5757/18765/20 18/STA/Mys zo dňa 11 .05 .2018, právoplatné dňa 12.06.20 18. 
• Zmena polohy ún ikového schodiska z podzemných a nadzemných parkovacích podlaží. 
• Zmena charakteru parkovania na podzemných podlažiach 2.PP a 3.PP z kolmých na šikmé. 
• Zmena - zrušenie balkónových konštrukcií nadzemnej časti stavby. 
• Zmena typu prevetrávanej fasády parkovacieho domu. 
• Zmena typu zábradlia zo strany ZSE (SO G 002). 
• Objekty zariadenia staveniska sa dopÍňajú o objekty: 

- Dočasná TS pre zariadenie staveniska C02 
- VN prípojka pre dočasnú trafostanicu zariadenia staveniska. 
na pozemkoch pare. č. 9 142/5, 913417 a 9143/3 v k. ú. Staré Mesto. 

Záväzné podmienky uskutočnenia zmeny stavby pred jej dokončením: 
1. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z 03/20 18, zodpovedný 

projektant Ing. arch. Pavol Franko, autorizovaný architekt reg. č. 053 1 AA. Projektová dokumentácia je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii 
nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Zmena stavby pred jej dokončením sa môže realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
3. Počas uskutočňovania zmeny stavby pred jej dokončením zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia 

a podmienky určené v stavebnom povolení. 
4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava. záväzné stanovisko č. KPUBA-2018112300-2146083/HAB zo dňa 

11.06.2018: 
• Výstavba novostavby Administratívna budova č. 2, Čulenova, III. etapa a obnova národnej kultúrnej 

pamiatky Teplárne v rozsahu statického zabezpečenia, obnovy fasád a strechy, budú stavebne realizované 
súčasne. 

• Riešenie umiestnenia podzemných garáží v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky Tepláreň podľa 
projektovej dokumentácie ZSPD V RP administratívna budova č. 2, Čulenova, III . etapa je viazané na 
dodržan ie návrhu funkčného a priestorového riešenia nad terénom pri južnej strane kultúrnej pamiatky. 

• Ak v priebehu stavby podzemných garáží novostavby Administratívna budova č. 2, Čulenova, m. etapa, 
mimo povoleného výskumu, dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu pamiatkovej hodnoty, musí to nálezca, 
resp. osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ohlásiť najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení, 
podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava. Nález musí úradom 
Bratislava, a lebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Vlastník, stavebník a dodávateľ zároveň 
vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie obhliadky nálezu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom 
dokumentácie a záchrany nálezov). 

• Vlastník alebo ním poverená osoba na zastupovanie pred ložia na KPÚ na vydanie záväzného stanoviska 
KPÚ každú ďalšiu prípravnú a projektovú dokumentáciu, týkajúcu sa kultúrnej pamiatky alebo navrhovanú v 
bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky podľa § 32 ods. l O pamiatkového zákona a § 27 ods. 2 
pamiatkového zákona a tiež každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie na vydanie záväzného stanoviska 
podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona. Projektovú dokumentáciu, týkajúcu sa kultúrnej pamiatky alebo 
navrhovanú v bezprostrednom okolí kultúrnej pamiatky podľa§ 32 ods. 10 pamiatkového zákona a§ 27 ods. 
2 pamiatkového zákona prerokuje vlastník alebo ním poverená osoba na zastupovanie v priebehu 
spracovania s KPÚ podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona. 

• Vlastník a lebo ním poverená osoba na zastupovanie oznámi KPÚ začiatok stavebných prác najneskôr 7 dní 
vopred a ukončenie prác bezodkladne. 

• Každú zmenu predloženej projektovej dokumentácie ZSPD V RP administratívna budova č. 2, Čulenova, III. 
etapa pre SP - Administratívna budova č . 2, Ču lenova, III. etapa, 03/2018, prerokuje vlastník so správnym 
orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 

• Každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym 
orgánom, ktorý toto záväzné stanovisko vydal. 



str. 3 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Krajský dopravný 
inšpektorát. stanovisko č. KRPZ-BA-KD/3-1644-00112018 zo dňa 23.05.2018: 
• Trvalé dopravné značenie žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie Kraj skému dopravnému 

inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby. 

Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie. súhlas na povolenie zmien zdroja 
znečisťovania ovzdušia č. OU-BA-OSZP3-2018/068267/TRKII zo dňa 21.06.2018: 
• K žiadosti o súhlas na užívanie zdroja predložiť: 

a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane rezu resp. výškopisu, preukazujúceho 
skutočnú výšku výduchu 

b) ce1tifikáty nainštalovaného zariadenia. 
• Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. 
• Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie musí byť 

prerokovaná a schválená hmajším úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia. 
• Na užívanie zdroja je potrebné požiadať tunaj ší úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/201 O 

Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a predložiť splnenie podmienok tohto súhlasu . 
• Súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/201 O Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

predložiť tunajš iemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovan ia vypusteného množstva emis ií z 
predmetného zdroj a. 

Okresný úrad Bratislava. odbor krízového riadenia. záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2018/055859 zo dňa 
18.05.2018: 
Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: 

• naše záväzné stanovisko 
• dokumentáciu skutočného vyhotoven ia stavby (časť CO) 
• podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s prílohou č. 1 časť 

tretia - jednoduché úkryty, odst. 1 pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac k vyhláške č . 532/2006 
• vyplnený určovací list JUBS v dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 odst. 4 vyhl. 532/2006 s prideleným 

poradovým čís lom úk1ytu od Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Západoslovenská distribučná. vyjadrenie zo dňa 10.07. 2018: 
• Napojenie stavby pre objekt Administratívna budova č . 2 bude riešený dočasnou kioskovou odberateľskou 

trafostanicou umiestnenou na rohu ulíc Landnererova - Čulenova, ktorá bude zároveň slúžiť aj pre napojenie 
stavby objektu Administratívnej budovy číslo 1. Odberateľská trafostanica bude napojená na VN linku č. 
426, VN pripojenie realizuje spoločnosť ZSD, a.s. na základe zmluvy o pripojení č. 121800111 pričom 

deliacim miestom medzi spo ločnosťou ZSD, a.s . a žiadateľom budú 22kV koncovky v odberateľskej 
trafostanici . 

• Odberateľská trafostanica pre objekt Administratívna budova č. 2 bude napojená zVN linky č. 426, VN 
pripojenie realizuj e spoločnosť ZSD, a.s. na vlastné náklady a ostáva v jeho majetku na základe zmluvy o 
pripojení č. 121557012. V priestoroch objektu Administratívna budova č .2 bude osadený aj VN rozvádzač 
pre budúci objekt Jurkovičovej teplárne, čím sa v priestore vytvoria dve samostatné odberateľské 

trafostanice. Napojenie objektu Jurkovičovej teplárne ako aj objektu Administratívnej budovy č.2 (inštalačné 
rozvody) rieši investor na vlastné náklady a ostáva v jeho majetku, deliacim miestom medzi spoločnosťou 

ZSD, a.s. a žiadateľom budú 22kV koncovky v odberateľských trafostaníc. 
• Na stavbou dotknutom území sa nachádzaj ú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu vo 

vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení 
§ 43 Zákona o energetike č. 25112012 Z. z .. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou 
opatrnosťou - ručným spôsobom. 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa v ňom 
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať 
poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa 
na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská di stribučná, a.s., 
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251 /20 12 Z. z. o energetike a jeho 
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noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 
zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na 
tíme správy sietí VVN Ču lenova č. 3. 

Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2016/006589/ANJ/l-EIA-r zo dňa 18.02.2016, právoplatné 
d11a 24.03.2016, rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Rozhodnutie o námietkach: 
V konaní neboli uplatnené námietky. 

Odôvodnenie 

Dňa 11.07.2018 podal stavebník SKY PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 
Bratislava, IČO: 50 746 529, v zastúpení spol. KT.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, žiadosť o 
povolenie zmeny stavby pred dokončením „Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava". Na stavbu boli 
vydané tieto rozhodnutia: 
• rozhodnutie o umiestnení stavby ev. č. 1374, č. 6053/36136/2016/STA/Mys zo dňa 03.08.2016, právoplatné 

dňa 06.07.2016; 
• stavebné povolenie č. 9546/47918/2016/ST A/Mys/G-90 zo dňa 31.10.2016, právoplatné dňa 30.1 1.2016; 
• rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby ev. č. 1443, č. 5757118765/2018/STA/Mys zo dňa 11.05 .2018, 

právoplatné dňa 12.06.2018; vydané pre stavebníka SKY PARK s.r.o. 
V zmysle oznámenia o plánovanom rozdelení spoločnosti sa stavebníkom stavby stala spol. SKY PARK 

OFFICES s.r.o„ 
Podľa ust. § 68 ods. 1 stavebného zákona sa na konanie o zmene stavby pred dokončením primerane 

vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. 
Po posúdení kompletnej žiadosti, vrátane projektovej dokumentácie a predložených stanovísk dotknutých 

orgánov, stavebný úrad listom č. 8341/33815/2018/STA/Mys zo dňa 01.08.2018 oznámil účastníkom konania 
a dotknutým orgánom začatie konania o zmene stavby pred dokončením. Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania, pretože mu boli dobre známe 
pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných zmien. Stavebný 
úrad podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona v oznámení určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť 
svoje pripomienky a námietky a dotknuté orgány svoje písomné stanoviská. V konaní neboli uplatnené 
námietky. 

Zmenu stavby posúdili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia a: 
• Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-

2018/000381-002 zo dľla 30.05.2018; 
• Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 137/2018 zo dľla 11.05.2018 
Projektovú dokumentáciu posúdila aj Technická inšpekcia, a .s., ktorá vydala k projektovej dokumentácii stavby 
odborné stanoviská č. 0621 /50/ 18/BT/OS/DOK, 0621-01 /50/ 18/BT/OS/DOK, 0621-02/50/18/BT/OS/ DOK 
a 0882/20/ 18/ET/OS/T. 

Stavenisko bude mať zriadený dočasný vjazd z Čulenovej ulice, povolený rozhodnutím Hlavným mesto SR 
Bratislavou, č. MAGS OD 38 152/20 17-344857 zo dňa 12.07.2017, právoplatné 17.07.2017. 

Stavba v rozsahu vymedzených stavebných objektov a zariadenia staveniska bude realizovaná na pozemkoch 
pare. č. 21791 /2, 9 14211, 9142/14 a 9134/41, 9142/5, 9134/7 a 9143/3 v k.ú. Staré Mesto. Stavebník preukázal 
vlastnícke právo k pozemkom pare. č . 21791/2, 914211 predložením výpisu z listu vlastníctva č. 10168. 
K pozemkom pare. č. 9142114 a 9134/41 predložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
uzatvorenú s vlastníkom pozemkov spol. Západoslovenská energetika, a.s. K pozemkom pare. č. 9142/5, 9134/7 
a 9143/3 predložil zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemkov spol. 
SKY PARK OFFICES II s.r.o. 

K posúdeniu zmeny stavby pred dokončením so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
EIA") stavebný úrad uvádza nasledovné: 
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Navrhovaná činnosť bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o 
životné prostredie (ďal ej len „OU BA"), rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2016/006589/ANJ/1-EIA-r zo dňa 
18.02.2016, právoplatné difa 24.03.2016, rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 
č. 24/2006 z. z. 

Stavebný úrad v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona o ElA listom č. 8341 /3382 1/2018/STA/Mys zo dňa 
O 1.08.2018 zverejni l na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto kópiu žiadosti 
o povolenie zmeny stavby pred dokončením a súčasne údaje o sprístupnení záverečného stanoviska. 

Stavebný úrad následne OU BA doručoval oznámenie o začatí konania, nakoľko v zmysle ust. § 38 ods. 4 
zákona o EIA má príslušný orgán v povoľovacom konaní postavenie dotknutého orgánu. Stavebný úrad 
súčasne listom č. 8341 /3 3816/2018/STA/Mys zo dňa 01.08.2018 požiadal OU BA ovydanie záväzného 
stanoviska. Prílohou tejto žiadosti bola kópia ž iadosti o vydanie povolenia, kópia oznámenia o začatí konania, 
projektová dokumentácia a vyhodnotenie súladu stavby so zákonom o EIA. 

Oznámenie o začatí konania bolo OU BA doručené 07.08.2018, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 
difa 09.08.2018. V lehote na oznámenie OU BA svoje stanovisko neoznámil a nepožiadal o predÍženie lehoty na 
oznámenie písomného stanoviska. S prihliadnutím na znenie stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky č. 13891/SV/26418 zo dňa 17.04.2018, stavebný úrad má zo to, že OU BA bol 
preukázateľne oslovený a poučený o tzv. fikcii súhlasu a preto stavebný úrad rozhodol vo veci aj bez písomného 
stanoviska dotknutého orgánu. 

Pre účely ap likácie zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, uvádzame, že zmena stavby nevyvolala nárast nadzemnej 
časti podlahovej plochy vyčís lenej pre účely zákona o miestnom poplatku v porovnaní s údajmi zo stavebného 
povolenia č. 9546/47918/20 16/STA/Mys/G-90 zo dňa 31.10.2016. 

Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť v súčinnosti s dotknutými orgánmi, prerokoval ju 
s účastníkmi konania a zistil, že uskutočnením navrhovanej časti stavby nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad na 
základe vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo difa j eho 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 sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

starosta mestskej časti 

Správny poplatok vo výške 1 OOO eur uhradený v pokladni MiU. 

Doručuje sa účastníkom konania (PO): 
1. SKY PARK OFFICES s.r.o., Digital Park II , Einsteinova 25 , 851 O 1 Bratislava - adresa na doručenie: 

K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
2. SK Y PARK OFFICES II s. r.o. , Digital Park II, Einsteinova 25, 851 O 1 Bratislava 
3. SKY PARK RESIDENCES s. r. o„ Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
4. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
5. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
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Doručuje sa účastníkom konania (FO): 
6. Ing. arch. Pavol Franko - GFI, a.s„ Brnianska 49, 8 11 04 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
7. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP - OPaK - EIA, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
1 O. Mini sterstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
1 1. Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - 00 
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
14. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 


