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

Číslo záznamu: 2551 /43300/20 l 8/STA/Kil-K/147 

ROZHODNUTIE 

V Bratislave, 09.10.2018 

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. 377/1990 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. 4 16/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom 
meste a§§ 46, 47 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok") v znení neskorších 
predpisov a na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa § 88 ods. 1 písm.b), § 88 ods.2, § 88a ods.2 a § 90 stavebného zákona v spojení s § 25 Vyhlášku 
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona 

nepovolenej stavby s názvom: 
miesto: 

stavebníkovi: 

druh stavby: 

účel stavby: 

nariaďuje odstránenie 

„Prístavba a nadstavba bytového domu Palisády 5" 
bytový dom so súp.č. 692, pozemok pare. č. 1232/1,2; 123111 ,2,3,4, kat. úz. 
Staré Mesto v Bratislave 

Kužlík Róbert, Mesačná 14, 821 02 Bratislava 

zmena dokončenej stavby 

bytová budova 

dôvod odstránenia : zmena dokončenej stavby v rozsahu prístavby a nadstavby pôvodného objektu bytového 
domu bola zrealizovaná bez stavebného povolenia, v konaní o dodatočnom povolení predmetnej stavby nebol 
preukázaný súlad stavby s verejným záujmom, nebola predložená kompletná projektová dokumentácia stavby 
ani väčšina dokladov vyžiadaných stavebným úradom, ktoré by preukazovali súlad stavby s verejným záujmom. 

Podmienky pre odstránenie stavby: 
1. Stavba bude odstránená do 6 mesiacov odo dľla nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť 

písomne spracovaný technologický postup odstraňovania s príslušnou dokumentáciou a statickým 
posudkom, vypracovaným oprávnenou osobou. 

3. Stavebník odstránením nepovolenej stavby uved ie existujúci objekt do pôvodného stavu. 
4. Stavebník ešte pred zahájením stavebných prác súvisiacich s odstránením nepovolenej stavby oznámi 

listom tunajšiemu stavebnému úradu termín ich začatia. 
5. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno a adresu oprávnenej osoby, resp. organizácie, ktorá bude 

realizovať odstraňovanie stavby, spolu s kópiou jej oprávnenia v termíne do 5 dní od ukončenia 
výberového konania. 

6. Stavba musí byť odstraľlovaná tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života 
a zdravia osôb. Stavebník zodpovedá za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú 
kvalitu. Nebezpečné miesta budú označené. 

7. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmys le Vyhlášky Slovenského úradu 
bezpečnosti práce č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
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8. Okolie nesmie byt' stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované (osobitne hlukom, 
prachom a podobne). 

9. Stavebník je povinný technologickou disciplínou zabezpečiť počas stavebných prác zníženie 
negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie ( zníženie prašnosti a hlučnosti v súlade 
s Vyhláškou 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). 

1 O. Stavebník je povinný dodržiavať VZN MČ Bratislava-Staré Mesto č 8/20 17 o dodržiavaní č i stoty 
a poriadku na území mestskej časti. 

11. Stavenisko nesmie ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných kom unikáciách s ohľadom na 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie 
a vody, obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia 
a k požiarnemu zariadeniu. 

12. V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
príslušný cestný správy orgán. 

13. V zmysle zákona č. 135/ 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších 
predpisov je stavebník povinný počas realizácie stavebných prác udržiavať čistotu na stavebnými 
prácami znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a stavebné práce zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

14. Stavebník pri realizácii prác zodpovedá za škody vzniknuté na susedných stavbách alebo pozemku, 
pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. 

15. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej ruši l užívanie 
susedných pozemkov alebo stavieb nad prípustnú mieru a aby stavebnými prácami nevznikali škody na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť, po skončení prác je stavebník povinný 
uviesť stavebnými prácami poškodené stavby alebo pozemky do pôvodného stavu, a ak to nie je možné 
alebo hospodársky účelné, poskytnúť poškodeným vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov 
o náhrade škody. 

16. Náklady spojené s odstralíovaním stavby znáša stavehník. 
17. Stavebník je povinný nak ladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
18. Po odstránení nepovolenej zmeny dokončenej stavby oznámi stavebník stavebnému úradu ukončenie 

nariadených prác a predloží na stavebný úrad doklady preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie 
odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

ODÔVODNENIE 

Príslušným orgánom štátneho stavebného dohľadu, povereným zamestnancom stavebného úradu 
Mestskej časti Brat islava - Staré Mesto, bol listom č. 9241 /34126/201 7/STA/Kil zo dňa 01.08.2017 zvolaný 
štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD"), vo veci preverenia oprávnenosti realizácie stavebných prác na 
stavbe: „ Prístavba a nadstavba bytového domu Pali sády 5", bytový dom so súp.č. 692, pozemok pare. č. 
1232/1,2; 123 l / 1,2,3,4, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave, na deň 24.08.201 7. 

Na základe opakovaných podnetov občanov bola dňa 14.08.201 7 povereným zamestnancom tunajšieho 
stavebného úradu, z verejne prístupného priestranstva, vykonaná obhliadka pozemkov a stavby: Bytový dom, 
Pa lisády č. 5, pozemok pare. č. 1232/1,2; 1231/1,2,3,4, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave. 

Pracovník stavebného úradu dňa 14.08.2017 obhliadkou na mieste z verejného priestranstva zistil, že na 
pozemkoch a stavbe bytového domu Palisády č. 5, pozemok pare. č. 123211,2; 123 1/1,2,3,4, kat. úz. Staré Mesto 
v Bratislave sa realizuje stavebný výkop a na objekte bytového domu prebiehajú stavebné práce. Súčasne bolo 
z istené, že stavebný úrad neeviduje právoplatné stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu. Stavebný úrad 
ev iduje len vydané opatrenie starostu k udržiavacím prácam na jestvujúcom objekte bytového domu v rozsahu: 
oprava fasády, výmena strešnej krytiny, opravy betónového základu oplotenia a výmeny výplne okenných 
otvorov. 

Na základe vyšš ie uvedených zistení, poverený zamestnanec stavebného úradu, podľa § 102 ods. 5 
písm. a) stavebného zákona vyzval li stom č. 9241/365 88/201 7/STA/Kil , zo dňa 18.08 .20 17, vlastníka 
stavby: Kužlík Róbert, Pa lisády 5, 8 11 01 Bratis lava a Kužlík Róbett, Mesačná 3238/ 14, 82 1 02 Bratislava na 
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bezodkladné zastavenie prác na stavbe, ktorá je realizovaná bez právoplatného stavebného povolenia s 
výnimkou provizórneho zabezpečenia stavby. 

Vlastník pozemku a stavby: Kužlík Róbert, Palisády 5, 811 O 1 Bratislava a Kužlík Róbert, Mesačná 
3238/14, 821 02 Bratislava, obaja listami zo diía 18.08.2017 požiadali o stanovenie nového termínu výkonu 
štátneho stavebného dohľadu z dôvodu ich neprítomnosti na území Slovenskej republiky v stanovenom termíne. 

Štátny stavebný dohľad bol listom č. 9241 /36755/2017/STA/Kil zo dňa 21.08.2017 opätovne zvolaný na 
deň 19.09.2017, avšak Kužlík Róbert, Palisády 5, 811 O 1 Bratislava a Kužlík Róbert, Mesačná 3238/14, 821 02 
Bratislava si zásielku v odbernej lehote neprevzali. 

Poverený zamestnanec tunajšieho úradu štátny stavebný dohľad opätovne zvolal listom č. 

9241/40713/2017/STA/Kil zo dňa 21.09.2017 na der1 17.10.2017, vlastníci pozemku a stavby si zásielku 
v odbernej lehote neprevzali. 

Následne pracovník stavebného úradu dňa 19.10.2017 vykonal prieskum terénu (rekognoskáciu) na 
mieste stavby (z verejne prístupného miesta) a zistil, že na pozemkoch a stavbe bytového domu Palisády č. 
5, pozemok pare. č. 1232/1,2; 1231/1,2,3,4, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave je zrealizovaná prístavba bytového 
domu v rozsahu 5 podlaží, nadstávba bytového domu a na stavbe bytového domu prebiehajú stavebné práce. 

Podľa § 88a ods . 1 stavebného zákona ak slavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného 
povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlas/ného podnelu konanie a vyzve vlastníka slavby, aby v určenej 
lehole predložil doklady o tom, že dodaločné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto 
zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. 

Na základe vyššie uvedených zistení stavebný úrad začal ex offo konanie o dodatočnom povolení, resp. 
odstránení stavby v časti stavby uskutočnenej bez stavebného povolenia, oznámil stavebníkovi začatie konania 
písomnosťou č. 9595/36831/2017/STA/Kil zo drfa 21.08.2017 s názvom: „Vec: Oznámenie o začatí konania 
o dodatočnom povolení (odstránení) stavby, výzva na predloženie dokladov, rozhodnutie o prerušení konania" 
a súčasne ho vyzval aby v lehote do 30 dní od doručenia písomnosti predložil žiadosť o dodatočné povolenie 
stavby a v lehote do 90 dní od doručenia písomnosti predložil doklady preukazujúce, že dodatočné povolenie 
nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného 
plánovania a osobitnými predpismi, v súlade s § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Rovnako stavebný úrad poučil stavebníka, že stavebný úrad nariadi 
odstránenie stavby v prípade, že sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými 
záujmami alebo ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť spolu s prílohami a vyžiadanými podkladmi. 

Stavebník podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu dňa 07.07.2017. 
Nakoľko stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, 
stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona, rozhodnutím č. 9239/36774/STA/Kil-K/142 zo 
dňa 21.08.2017, zastavil konanie vo veci návrhu na vydanie stavebného povolenia. 

Nakoľko vlastník pozemku a stavby Kužlík Róbert, Palisády 5, 811 01 Bratislava a Kužlík Róbe1t, 
Mesačná 323 8/ 14, 821 02 Bratislava, nerešpektoval výzvu orgánu ŠSD na zastavenie prác 
č. 9241 / 36588/2017/STA/Kil zo d11a 18.08.2017, stavebný úrad vydal rozhodnutie 
č. 9241/45631/2017/STA/Kil zo dňa 24.10.2017, ktorým nariadil bezodkladné zastavenie prác na predmetnej 
stavbe. 

Okresná prokuratúra Bratislava I, Kvetná 13, Bratislava, na základe predchádzajúceho dožiadania vo 
veci preverenia nečinnosti stavebného úradu, vrátila listom č. Pd 175/17/1101-6 zo dňa 02.01.2018 spisový 
materiál vzťahujúci sa k nepovolenej zmene stavby na bytovom dome Palisády 5 v Bratislave bez prijatia 
niektorého z prokurátorských opatrení. 

Kužlík Róbert, Palisády 5, 811 01 Bratislava a Kužlík Róbert, Mesačná 3238/14, 821 02 Bratislava, ako 
vlastník stavby, podal listom zo dňa 05.12.2017 odvolanie voči rozhodnutiu, ktorým stavebný úrad nariadil 
bezodkladné zastavenie prác na predmetnej stavbe, v zákonom stanovenej lehote. 

Stavebný úrad dňa 15.01.2018 predložil Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky, Tomášikova 46, Bratislava, ako príslušnému odvo laciemu orgánu v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie spolu s 
kompletným spisovým materiálom. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, Bratislava, ako príslušný 
odvolací orgán rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2018/23702/CUJ zo dňa 05.02.2018, právoplatné d11a 
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O 1.03.2018, zamietol odvolanie menovaných účastníkov konania a odvolaním napadnuté rozhodnutie 
stavebného úradu potvrdil. 

Dňa 24.1 1.20 17 tunajšiemu stavebnému úradu podal Róbe11 Kužlík, Mesačná 14, 821 02 Bratislava, 
žiadosť o dodatočné povo lenie predmetnej stavby. Nás ledne tunajší stavebný úrad obdržal dňa 22.0 1.20 18 a dt"1a 
11.05.201 8 žiadosť o predÍženie lehoty na doplnenie dokladov, čomu stavebný úrad vyhovel a posledná lehota 
na doplnenie podania bola stanovená na de11 21.08.2018. 

Dňa 22.05.20 18 bolo stavebnému úradu doručené záporné stanovisko Krajského pamiatkového úradu 
Bratis lava a dňa O 1.08.20 18 bolo stavebnému úradu doručené na vedomie opätovné vrátenie podania Hl. m. SR 
Bratislava k dodatočnému povoleniu zmeny stavby s odôvodnením, že uskutočnenú zmenu nie je možné 
posúdiť z hľadiska regulácií ÚPN-Z A4 Mudro11ova sever - Palisády, nakoľko projektová dokumentácia nebola 
dopracovaná v zmysle požiadaviek Hl. m. SR Bratislavy, sekcie územného plánovania. 

D11a 2 1.08.2018 stavebný úrad obdržal doplnenie časti požadovaných dokladov a zároveň 
stavebník požiadal o ďalš ie predÍženi e lehoty na doplnenie podkladov, čomu stavebný úrad nevyhovel, 
nakoľko j edným z podstatných chýbajúcich dokladov k riadnemu posúdeniu nepovolenej zmeny stavby bolo 
kladné záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy a Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 

V zmysle z istených skutočností stavebný úrad oznámil začatie konania o nariadení odstránenia 
nepovolenej stavby listom č. 255 1/3 7153/2018/STA/Kil zo dňa 27.08.201 8 a urči l ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním so stretnut ím na mieste stavby, Palisády č . 5 v Bratislave na deň 02.10.2018. Stavebník 
sa v deň konania ústneho poj ednávania spojeného s miestnym zisťovaním na miesto stretnutia nedostavil a ani 
neospravedlnil svoju neprítomnosť. 

Stavebný úrad sa domnieva, že stavebníkovi bola poskytnutá dostatočne dlhá lehota (viac ako 1 rok) na 
predloženie požadovaných dokladov, ktorá uplynula celkom márne bez akéhokoľvek prejavu vôle voči 

stavebnému úradu zabezpeč iť požadované doklady. 

Podľa § 88 ods. l písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie 
stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného 
úradu podľa § 57 ods.2 pri stavbách, ktoré treba ohlásil'.' odstránenie sa nenariadi iba v prípadoch, keď 
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. 

Podľa § 88a ods . 2 stavebného zákona ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej 
lehote alebo ak sa na ich p odklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi 
odstránenie stavby. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a nakoľko stavebník do dnešného dňa svoje podanie nedoplnil 
o kompletnú projektovú dokumentáciu a všetky požadované doklady, rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je 
uvedené vo výroku rozhodnut ia. 

POUČ EN I E 

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 
Bratis lava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 
83 1 04 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie j e možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 
ods. 1 a 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov. 
§ 61 ods. 4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 
rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 
začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 
§ 26 ods. la 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie 

verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 
Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke : www.staremesto.sk. Zverejnenie písomnosti na 
úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie di1a doručenia. Ten nastáva v pätnásty de11 od 
vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty zverejnenia. 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
• Kužlík Róbe11, Palisády 5, 811 O 1 Bratislava 
• Kužlík Róbe11, Mesačná 323 8/14, 821 02 Bratislava 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
• Bystrický Juraj, Schiffelova 21, 908 51 Holíč 
• Špánik Dušan, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
• Špániková Ivana, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
• Urbanovský Peter, Ing„ Strážna 9H, 831O1 Bratislava 
• Ivana Urbanovská, Strážna 9H, 83101 Bratislava 
• Antolik Albert, Ing„ Jasenovsk. 12, 066 01 Humenné 
• Vierik Ján, Prof. MUDr„ CSc., Palisády 3, 811 01 Bratislava 
• Popluhárová Marta Ing„ Palisády 1, 811 O 1 Bratislava 
• vlastníkom nehnuteľností (pozemku a stavby) v rozsahu: 

Parcely registra „C" v k.ú. Staré Mesto: 
1173/1,2 v k.ú. Staré Mesto 
1234/2 v k.ú. Staré Mesto 
1234/1 v k.ú . Staré Mesto 

Stavby v k.ú. Staré Mesto: 
bytový dom súp.č. 691 (Palisády 1,3 v Bratislave) 
bytový dom súp.č. 693 (Palisády 7,9, 11 v Bratislave) 

Dotknutým orgánom: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

oddelenie územného rozvoja mesta 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

oddelenie životného prostredia a mestskej zelene 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

referát špeciálneho stavebného úradu 
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH) 
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
8. Kraj ské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81 2 28 Bratislava 
9. Dopravný podnik Bratislava a.s„ Olejkárska 2375/1, 811 09 Bratislava 
1 O. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava 
11. Dopravný úrad, Prístavná 776/1 O, 82 1 09 Bratislava 
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s„ Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 
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13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 , 816 47 Bratislava 
14. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 17 Bratislava 
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Na vedomie: 
16. Kužlík Róbert, Palisády 5, 811 O 1 Bratislava 
17. Kužlík Róbe1t, Mesačná 3238/ 14, 821 02 Bratislava 
18. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
19. Bystrický Juraj, Schiffelova 2 1, 908 51 Holíč 
20. Špánik Dušan, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
21. Špániková Ivana, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
22. Urbanovský Peter, Ing., Strážna 9H, 831O1 Bratislava 
23. Ivana Urbanovská, Strážna 9H, 831O1 Bratislava 
24. Bytové družstvo centrum, Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava 
25. Spoločenstvo vlastníkov bytov Palisády 7,9,11, Palisády 9, 811 03 Bratislava 
26. Ružička Kamil Prof. Ing. PhD, Palisády 3, 811 O 1 Bratislava 
27. Kopecký Miroslav, Palisády 1, 811 01 Bratislava 
28. Juríková Jana Mgr., Palisády 1, 811 O 1 Bratislava 
29. Zuzana Jakubičková, Palisády 11 , 811 01 Bratislava 
30. Antolik Albert, Ing., Jasenovsk. 12, 066 01 Humenné 
31. Vierik Ján, Prof. MUDr., CSc., Palisády 3, 811 O 1 Bratislava 
32. Popluhárová Marta Ing., Palisády 1, 811 O 1 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia : 


