
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Novoveskál7/A, 84310 BRATISLAVA 49 

Číslo: 2015-13/1740/UR/1/PL 
Ev.číslo: 112015 

ROZHODNUTIE 

Bratislava 
29.01.2015 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa § ll7 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa §§ 
39, 39a stavebného zákona, podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa §§ 26, 46 a 47 zákona 
č.71/l967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny 
poriadok") vydáva- verejnou vyhláškou 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

"Bytový dom BD2- Glavica" 

Stavba "Bytový dom BD2 - Glavica", na pozemkoch parc. č. 3263/9, 3260/3, 3260/2, 
3263/12, 3263/21, 3263/17 v katastrálnom územi Devínska Nová Ves, pre stavebníka: 

BA Development II, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava. 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá je 
súčasťou tohtO rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

l. Architektonické a urbanistické. 
Záujmové územie sa nachádza na okraji Devínskej Novej Vsi, ktoré je zo severnej strany 
ohraničené železnicou a z južnej strany ulicou Eisnerova. Na západnej strane sa nachádza 
areál supermarketu Tesco - OD Glavica. Na východnej ajužnej sa rozprestierajú záhrady 
s drobnými stavbami. Stavebný pozemok má mierne svahovitý charakter, riešené územie je 
v súčasnosti voľne prístupné. V kontakte s Eisnerovou ul. má pozemok svahovitý charakter, 
pričom terénna terasa je tvorená navozenou stavebnou suťou, ktorá je z činnosti výrobne 



betónu. Riešené územie je v prevažnej miere tvorené navozenou stavebnou suťou, z menšej 
časti zatrávnené a čiastočne zarastené náletovými drevinami a kríkovými porastmi a 
zaburinené. Pozemok je potrebné vyčistiť od burín a odstrániť cca 15 cm ornice. Na tejto 
ploche je potrebné: demontovať výrobňu betónu, odstrániť objekty výrobne betónu, odstrániť 
oporný múr , odstrániť drôtený plot výrobne betónu, odstrániť betónové prefabrikáty plotu+ 
základy + brány (mech. závora), odstrániť lampu VO, odstrániť zásobník plynu, rozrušiť 
a odviesť betónovú plochu, zrealizovať zrušenie inžinierskej siete - elektro VN + 
transformačnej stanice (napojenie betonárky) a realizovať výrub stromov v termínoch 
vegetačného pokoj a. 

Stavebné objektv: 

SO Ol 
so 0100 
so 0101 
so 0102 
so 02 
so 0200 
so 0201 
so 03 
so 0300 
so 0301 
so 0302 
so 04 
so 05 
so 0500 
so 0501 
so 0502 
so 0503 
so 0504 
so 0505 
so 0506 
so 0507 
so 0508 
so 06 
so 0600 
so 0601 

Bytový dom 
Príprava územia 
Objekt bytovej budovy 
Sadové úpravy a malá architektúra 
Garáž 
Príprava územia 
Objekt garáže 
Elektrorozvody 
PrípojkaNN 
Pris 
Verejné osvetlenie 
Prípojka plynu 
Vodné hospodárstvo 
Splašková kanalizácia 
Dažďová kanalizácia 
Prípojka vody 
Retenčná nádrž l 
Retenčná nádrž 2 
ORLI 
ORL2 
Vsak l 
Vsak2 
Spevnené plochy 
Areálové komunikácie . 
Príjazdová komunikácia- !.etapa 

Bytový dom s garážou je navrhnutý v území, ktoré je zo severnej strany ohraničené 
železničnou traťou, z juhu Eisnerovou ulicou a záhradami, na západnej strane sa nachádza 
areál supermarketu TESCO a na východnej ·strane sú záhrady. Pozemok, na ktorom je 
navrhnutý objekt je svahovitý, hlavný objekt bytového domu bude mať pôdorysný tvar 
písmena "E". Dispozične je navrhnutý tak, že smerom k železničnej trati a k OD Glavica sú 
orientované chodbové časti objektu, obytná časť je nasmerovaná do vnútro bloku. Objekt bude 
mať 3 podzemné podlažia a 5 nadzemných podlaží, ktoré sú postupne ustupujúce. Tvoria ho 3 
dilatačné celky, vzájomne posunuté o jedno podlažie. Bytový dom bude obsahovať - 3 7 
jednoizbových bytov, 38 dvojizbových bytov, 39 trojizbových bytov, a 9 štvorizbových bytov 
-spolu 123 bytových jednotiek. Súčasťou návrhu je samostatná podzemná garáž- v úrovni 3. 
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podzemného podlažia vo dvorovej časti s kapacitou 26 parkovacích miest pre osobné vozidlá. 
Okrem parkovania v garáži je navrhnutých 187 parkovacích miest na spevnenej ploche pozdÍž 
bytového domu. Bytový dom bude napojený na verejné inžinierske siete prostredníctvom 
nových prípojok (vodovod, kanalizácia, plyn a elektro). 

2.) Polohové a výškové osadenie stavby. 

Stavba "Bytový dom BD2 - Glavica", sa umiestňuje na pozemkoch parc. č. 3263/9 v 
katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Objekt SO Ol Bytový dom a Objekt SO 02 Garáž 
Minimálna vzdialenosťfasády stavby od hranice susedných pozemkov (stavieb) je: 

o zo severovýchodu 32,070 ma 33,950 m-od pozemku parc. č. 2849/6 
o z juhovýchodu 19,120 m a 6,030 m-od pozemku parc. č. 3266/1 
o z juhozápadu 7,260 m a l 0,00 m-od pozemku parc.č. 3260/3 
o zo severozápadu 14,320 ma 19,00 m-od pozemku parc. č. 3263/12 

Výškové osadenie stavby a zastm,anosť: 
o úroveň+/- 0,000 = 168,00 m n.m. Bpv 
o výška stavby je 16,200 m (výška v najvyššom bode - od železnice) a postupne 

ustupuje vo výškach 13,20 m, 10,20 m, 9,50 m, 6,50 m, 3,50 m, 0,50 m, -2,50 m,-
6,00 m,- 9,00 m, 

o zastavaná plocha objektu je 3,092 m2
- z toho garáž 614,50 m2

• 

3.) Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie. 

Navrhovaná stavba bude napojená na rozvody inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, 
elektro a komunikácie) na pozemkoch parc.č. 3263/9, 3260/3, 3260/2, 3263/12, 3263/21, 
3263117 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Elektroro;;vodv 
Napojenie objektu bytového domu BD 2 bude elektrickou prípojkou z NN verejnej rozvodnej 
siete, z existujúcej trafostanice TS 1695, ktorá sa nachádza v priestore OD Glavica cca 50 m 
od povóľovaného objektu. Prípojka bude realizovaná formou privedenia dvojice napájacích 
káblov po objekt BD 2. Tie budú uložené vo výkope v káblovom lôžku vo voľnom teréne, 
alebo vo výkope v chráničkách cca 1,10 m pod komunikáciou. Ukončené budú 
v rozpojovacej, istiacej skrini PRIS 6 - SR 6 osadenej na fasáde objektu. Z nej budú napájané 
hlavné elektromerové rozvádzače RHE1, RHE2, RHE3 (a ERčóv ak bude realizovaná), cez 
poistkové 200A (a 25A) vývody. Napojenie z PRIS 6 bude káblami, WLh1-CYKY-J 
3x120+50 pre RHEl, WLh2-CYKY-J 3xl20+50 pre RHE2, WLh3-CYKY-J 3xl20+50 pre 
RHE3 a WLčov-CYKY-J 4xl0 pre ERčov. Káble budú vedené VO výkope pod chodníkom. 
Hlavné elektromerové rozvádzače budú .osadené pri hlavných troch vstupoch do objektu BD2 
na vonkajšej fasáde s možnosťou voľného prístupu pre potrebu odpočtu spotreby elektrickej 
energie . 

. Verejné osvetlenie- navrhovaná komunikácia, parkoviska a spevnené plochy budú osvetlené 
svietidlami na osvetl'ujúcich stožiaroch. Napojenie bude z existujúceho VO komunikácie pri 
OD Glavica. Svietidlá budú napojené káblovým rozvodom. 
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Plvn 
Bytový dom bude zásobovaný zemným plynom z existujúceho distribučného SIL plynovodu 
PE D 160, ktorý sa nachádza v miestnej komunikácii pred susedným objektom. Objekt bude 
na distribučný SIL plynovod napojený navrhovaným areálovým SIL plynovodom PE D 90, 
z ktorého budú vyvedené jednotlivé pripojky plynu PE D 50. Pripojky budú ukončené 
h!avýJ.n uzáverom plynu, ktorý bude v meracej a regulačnej stanici, ktorá bude umiestnená na 
fasáde objektu a voľne prístupná z verejného priestranstva. V meracej a regulačnej stanici 
bude umiestnený aj navrhovaný regulátor tlaku plynu a meracie zariadeníe spotreby zemného 
plynu. 

Vodné hospodárstvo 
Splaškové vody z bytového domu budú odkanalizované do existujúcej verejnej splaškovej 
kanalizácie PVC DN 300, ktorá sa nachádza v miestnej komunikácii pred susedným 
objektom. Objekt bude na verejnú kanalizáciu napojený navrhovanou areálovou splaškovou 
kanalizáciou z PVC DN 300, do ktorej budú napojené jednotlivé kanalizačné prípojky PVC 
DN 150. Na areálovej kanalizácii ako aj na kanalizačných prípojkách budú vybudované 
kanalizačné a revízne šachty priemeru 600 mm, ktoré bude prístupné z verejného 
priestranstva. 
Dažd'ové vody zo strechy objektu ako aj zo všetkých spevnených plôch budú zvedené 
samostatnou areálovou dažďovou kanalizáciou do vsakovacích objektov, ktoré budú 
umiestnené na pozemku investora. Dažďové vody z parkovísk budú prečistené v odlučovači 
ropných látok. 
Voda- bytový dom bude zásobovaný pitnou vodou z existujúceho verejného vodovodu LI 
DN 150, ktorý sa nachádza vedľa riešeného územia na susedných pozemkoch. Do riešeného 
územia bude privedený nový areálový vodovod dimenzie DN 100, z ktorého budú do objektu 
vyvedené 3 pripojky DN 65. Každá vodovodná prípojka bude mať vlastnú vodomernú šachtu 
s vodomerovou zostavou. 

Spevnené plochv 
SO 0600 Areálové komunikácie 
SO 0601 Príjazdová komunikácia- l.etapa 
Skutkový stav 
Stavbou dotkoutý pozemok pre výstavbu bytového domu a k tomu prislúchajúcu 
infraštruktúru je v súčasnosti dopravne pristupný dočasnou prašnou komunikáciou, ktorá 
dopravne naväzuje na miestnu obslužnú komunikáciu, ktorá dopravne sprístupňuje OD 
Glavica. Na pozemku sa v súčasnosti nachádzajú objekty betonárky, ktoré budú asanované 
a vybúrané v rámci prípravy územia predmetnej stavby (objekt SO Ol a SO 02). Existujúci 
peší ťah končí v úrovní parkovacích stojísk pred hlavným vstupom do OD Glavica. 
Navrhované riešenie: 
Navrhovaná výstavba bytového domu si vyžaduje 
automobilovú dopravu, realizovať plochy statickej 
komunikácie pre chodcov. 

riešiť aj dopravné 
dopravy pre 123 

napoj eníe pre 
bytov a pešie 

Navrhnutá je obslužná komunikácia o celkovej dÍžke 128,83 m (l. etapa), funkčná trieda C3, 
kategórie MOU7, 5/40. Jedná sa o predÍženíe existujúcej obslužnej komunikácie, ktorá je 
komuníkáciou spristupňujúcou nákupné centrum OD Glavica. Predmetom riešenia je aj 
chodník (jeho predÍženíe) o cekovej dÍžke 142,00 m. 
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V km 0,024 60 novo navrhovanej obslužnej komunikácie (SO 0601) je navrhnutý vjazd na 
prístupovú areálovú komunikáciu predmetného objektu. Prístupová komunikácia je f].mkčnej 
triedy Dl, kategórie MU 5,5/20. Týmto vjazdom v pokračovaní prístupovou komunikáciou 
bude dopravný prístup k plochám statickej dopravy. Celková dÍžka prístupovej areálovej 
komunikácie je 183,97 m. S ďalším vjazdom z obslužnej komunikácie je uvažované v km 
0,061 75. Týmto vjazdom budú dopravne napojené na cestný systém garážové státia v l.PP 
vo vnútrobloku bytového domu BD2. Plochy statickej dopravy, parkovacie stojiská č.l - č.l9 
a č.47- č.52 budú dopravne prístupné priamo z obslužnej komunikácie C3 MOU 7,5/40 (SO 
060.1 ). Plochy statickej dopravy, parkovacie stojiská č.l66 - č.213 sú prístupné existujúcim 
vjazdom z existujúceho úseku obslužnej komunikácie. Parkovacie stojiská sú navrhnuté 
s kolmým radením, okrem šiestich parkovacích stojísk č.160 - č.165, ktoré sú s pozdÍžnym 
radením. Pešie ťahy sú navrhnuté v rozsahu potrebnom pre zabezpečenia prístupu chodcov 
kjednotlivým vstupom do bytového domu. Realizáciou chodníka zahrnutého do SO 0601 
v súbehu· s obslužnou komunikáciou bude zabezpečený prístup chodcov k OD Glavica 
a prístup k peším ťahom mestskej časti. Nakoľko medzi existujúcimi plochami statickej 
dopravy a prístupovou komunikáciou je. výškový rozdiel, v rámci predmetného projektu budú 
realizované terénne schody. Navrhnutých 213 stojísk na pozemku investora. 
Z celkového počtu 4% státí, t.j. 9 pre telesne postihnutých občanov. Všetky stojiská pre 
telesne postihnutých občanov sú situované pri hlavných vstupoch do. bytového domu. 
Umiestnenie odstavných stojísk - 26 stojísk v I.PP vo vnútrobloku BD2 a 187 stojísk na 
teréne. Minimálne 10% z celkového počtu normových stojísk, t.j. 21 parkovacích státí bude 
verejne prístupných pre krátkodobé patkovaníe návštev. 
Priečne usporiadanie 
Príjazdová komunikácia -l. etapa 
Dvojsmerná dvojpruhová komunikácia šírky 7,50m. Šírka jazdného pruhu 2 x 3,25 m , 
vodiace prúžky 2 x 0,50 m,jednostranný priečny sklon 2,15 %. 
Chodník 
Šírka chodníkov bola navrhnutá v závislosti od intenzity chodcov v jednotlivých úsekoch. 
Minimálna šírka chodníka je 2,00 až 2,50 m. 
Areálové komunikácie 
Dvojsmerná dvojpruhová komunikácia šírky 5,50m. Šírka jazdného pruhu 2,75m. Polomery 
vnútomej hrany jazdných pruhov 6,00m. 
Maximálny pozdÍžny sklon 7,74% v dÍžke 38,75m. Priečny sklon v rozmedzí l%- 2%. 
Vjazd/výjazd k rampe 
Dvojsmemá dvojpruhová komunikácia šírky 6,00m. Šírka jazdného pruhu 3,00m. Polomery 
vnútomej hrany jazdných pruhov 5,30m. 
Chodník 
Šírka chodníkov bola navrhnutá v závislosti od intenzity chodcov vj ednotlivých úsekoch. 
Minimálna šírka chodníka je !,SOm. PozdÍžny sklon chodníkov kopíruje pozdÍžne sklony 
vozoviek. Všetky chodníky sú bezbatierové. PozdÍžny sklon neprekračuje hodnotu 1:12, t.j 
8,33%. Priečny sklon chodníkov v rozmedzí l%- 2%. 
Oporný múr 
Oporný múr bude na základovom páse z betónu. Nosná konštrukcia zo železobetónu, alebo 
z murovacích tvámic vyplnených betónom. V opomom múre bude osadené oceľové 
dvojmadlové zábradlie výšky l ,lOm. 
Terénne schody 
Základ z betónu. Schody zo železobetónu. Povrchová úprava keramická protimrazová 
a protišmyková dlažba. 
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Odvodnenie 
Odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch areálu je riešené nasledovne. V prístupovej 
komunikácii budú osadené uličné vpusty, z ktorých bude dažďová voda odvádzaná do 
kanalizácie. Na rozhrani prístupovej areálovej komunikácie a obslužnej komunikácie (SO 
0601) sa osadí odvodňovací žľab. Žľab bude zachytávať dažďové vody, aby tieto nepritekali 
na obslužnú komunikáciu (SO 0601). Z chodnikov bude dažďová voda odtekať na priľahlú 
vozovku a následne do uličných vpustov. Z chodníkov, ktoré nie sú priľahlé pri vozovkách 
a plochách statickej dopravy bude dažďová voda prostredníctvom pozdÍžnych a priečnych 
sklonov chodníkov odvádzaná do priľahlých zatrávnených plôch na vsiaknutie. Z plôch 
statickej dopravy č.l - č.l9 a č.4 7 - č.52 bude dažďová voda zvedená do odvodňovacích 
žľabov a vpustov. Odvodňovacie zariadenia budú osadené tak, aby z plôch statickej dopravy 
dažďové vody nepritekali na obslužnú komunikáciu (SO 0601). 

Podľa spracovaného zadania stavby: Ing. arch. Marek Rudohradský 
02/2014 

4.) Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov, organizácii a 
účastníkov územného konania: (uvedené.v skrátenom znení) 

l. Stavebný úrad- odd. úze1=ého konallia a stavebného poriadku 
• Stavebný úrad určuje, že na stavbu sa vyžaduje stavebné povolenie. 
• Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na 

pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke práva v katastrálnom území Devínska Nová 
Ves, príp. na ínom pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo (podľa § 
139 stavebného zákona). 

2. Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti 
o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného 
prostredia obvodu, stanovisko č. OPaK/2013/06497/STK-BalV zo dňa 3.9.2013 
• Časť dotknutých nehnuteľností sa nachádza v zastavanom území obce a časť mímo 

zastavané územie obce, v území, pre ktoré platí l. stupeň ochrany v rozsahu 
ustanovení§ 12 "zákona". 

• Čínnosť' nie je "zákonom'" v území zakázanou, nie je v kolízii so žiadnym 
chráneným územím ani biotopom národného alebo európskeho významu. 

• Pod!' a RÚSES mesta Bratislavy sa územie stavby nachádza v blízkosti biokoridoru 
regionálneho významu č. III Lamač - Devínska Kobyla. 

• V zábere navrhovanej stavby sa nachádza 7 ks stromov s obvodom kmeňa väčším 
ako 40 (druh topol' kanadský a agát biely), na výrub ktorých je potrebný 
predchádzajúci súhlas orgánu ochrany prírody v súlade s § 47 "zákona" na vydanie 
ktorého je príslušná Msč Devínska Nová Ves. 

• Pri dendrologickom prieskume, a to pri príprave podkladov žiadosti o vydanie 
súhlasu na výrub drevín je potrebné venovať pozornosť ekologickým funkcián! 
drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj 
možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v 
starších listnatých stromoch s dostatočným objemom drevnej hmoty (obvod kmeňa 
nad40 cm). 
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• V súlade s § l 03 ods. 6 "zákona" orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, 
.ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci 
rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany 
prirody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení ruebo nepovolení výnimky 
zo zákazu. 

• Podľa § 9 ods. 3 "zákona" v znení zákona č .. 479/2005 Z. z. s účinnosťou od 
1.11.2005 sa vyjadreníe orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného povolenía 
vyžaduje na stavbu umiestnenú mimo zastavané územie obce. 

3. Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti 
o životné prostredie obvodu, oddeleníe odpadového hospodárstva, stanovisko č. 
Oho/2013/6483/BLM/IV zo dňa 15.8.2013 
• Pôvodca odpadov bude nakladať so stavebným odpadom v súlade s ustanoveníami 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecnými 
záväznými právnymi predpismi, vydanými naj eh o vykonanie 

• Stavebné odpady bude triediť podľa druhov a pokiaľ je to možné, zabezpečí ich 
materiálové znehodnoteníe 

• Odpady bude odovzdávať na zhodnoteníe alebo zneškodneníe len fyzickým, alebo 
právníckým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené podľa zákona o odpadoch. 

• Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov 
s ktorými nakladá, o ich zhodnotení a zneškodnení 

• Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania búracích prác presiahne 
súhrnné množstvo 200 ton za rok je pôvodca stavebných odpadov povinný 
zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie 

• Pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov, predloží písomne tunajšiemu úradu 
spôsob nakladania s odpadmi č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 
05 05 a do 15 dní od odovzdania všetkej zeminy a kameniva oprávnenej osobe 
predloží tunajšiemu úradu potvrdenie o ich zneškodnení (vážne lístky) 

• Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ich zhodnotení a zneškodnení. 

• Pôvodca odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodneníe odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou. 

• Investor stavby zabezpečí, aby v stavebnom denníku stavby bola vedená presné 
evidencia zeminy a kameniva vyššie uvedenej (deň a množstvo) ako aj spôsob jej 
spätného použitia (deň, množstvo, spôsob využitia). Investor stavby predloží tieto 
doklady tunajšiemu úradu, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby. 

4. Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti 
o životné prostredie obvodu, ochrana ovzdušia, stanovisko č.Oo/2013/6466/SIM/IV zo 
dňa 19.8.2013 
Podmienky súhlasu: 
• Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spÍňať podmienky zabezpečenia 

rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

• V stupni stavebného projektu je potrebné predložiť výkresy - rezy a pohl'ady odvodu 
spalín v súlade s bodom č. l. 

7 



Povinnosti stavebníka: 
• K povoleniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší 

úrad o súhlas podľa § 17 ods. l písm. a) zákona č. 13 7/20 l O Z. z, o ovzdušív znení 
neskorších predpisov. 

• Vzhľadom na to, že súčasťou navrhovanej stavby sú malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia (2 plynové kotolne a 213 parkovacích miest), investor je povinný požiadať 
Hlavné mesto SR Bratislavy o súhlas na povolenie stavby malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. l písm. a) zákona č. 137/2010 Z .z. o 
ovzduší v znení neskorších predpisov. 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, stanovisko č. 
OU-BA-OSZP3-2013/6708/LET/N-vY.i. zo dňa 16.10.2013 
• K žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné okrem iných zákonom stanovených 

náležitostí predložiť aj inžiniersko-geologický prieskum zameraný na vyhodnotenie 
navrhovaných vsakovacích objektov s ohľadom na vsakovacie schopnosti pôdy 
v záujmovom území, stanovisko SVP, š.p. OZ Bratislava 

• Napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné preveriť 
z prevádzkových a kapacitných dôvodov a predložiť súhlasné stanovisko vlastníkov 
sietí 

• Jestvujúce inžiníerske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené, 
v mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie 
postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma 

• V projektovej dokumentácii predloženej so žiadosťou o vodoprávne povolenie je 
potrebné preukázať ako sú spevnené plochy chránené proti priesaku zaolejovaných 
dažďových vôd do podložia 

• Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a kontaminovaných vôd po prečistení cez 
ORL do podzemných vôd podlieha podľa§ 21 ods. l písmeno d) vodného zákona. 
povoleniu, o ktoré je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy pri žiadosti 
o stavebné povolenie 

• Stavebné objekty: PredÍženie verejného vodovodu, PredÍženie verejnej kanalizácie, 
Odvodnenie spevnených plôch a ORL a Dažďová kanalizácia má charakter vodnej 
stavby v zmysle § 52 ods. l vodného zákona a na jeho povolenie je potrebné 
rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona. 

6. . Okresný úr.ad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutie "ElA" č. OU-BA
OSZP3-2014/024750/DAM/N-EIA. zo dňa 27.5.2014 
• Navrhovaná činnosť, "Bytový dom BD2, Devínska Nová Ves", ktorej účelom je 

výstavba bytového domu s piatimi nadzemnými podlažiami, umiestnená 
v Bratislavskom kraji, v okrese Bratislava IV, v Mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves, na pozemkoch s parc. č. 3263/9 a 3260/3, k. ú. Devínska Nová 
Ves, s a n e b u d e p o s u dz o v ať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o 
povolenie podľa osobitných predpisov. 

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré 
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri 
príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení 
činnosti podľa osobitných predpisov: 
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• v dokumentácii stavby pre územné konanie preukázať súlad navrhovaného 
umiestnenia stavby s platnou územnou plánovacou dokumentáciou a záväznými 
regulatívmi priestorového usporiadania a funkčného využívania daného územia; 

• pri návrhu vybavenia územia technickou infraštruktúrou rešpektovať ochranné 
pásma jestvujúcich aj novo navrhovaných sietí vodovodu a kanalizácie; 

• v ďalšom stupni PD je potrebné posúdiť kapacitu jestvujúcich sietí vodovodu 
a kanalizácie ako zdrojov napojenia; 

• k bodom napojenia a trasovaniu vodných stavieb doložiť súhlas správcu verejných 
sietí; 

• odvádzanie dažďových vôd z riešeného územia je vzhľadom na preťaženosť 
verejnej kanalizácie možné len vybudovaním novej dažďovej kanalizácie 
s odvádzaním dažďových vôd retenčnými nádržami s prepadom do vsakovacích 
objektov; 

• retenčné nádrže musia byť nadimenzované na max. návrhový dážď stanovený pre 
územie Devínska Nová Ves; 

• predložiť stanovisko RÚVZ k zadržiavaniu dažd'ových vôd v retenčných nádržiach 
a ich prevádzkového poriadku; 

• hydro geologicky posúdiť možnosti .vsakovania nekontaminovaných dažďových vôd 
do podzemia; 

• na výrub stromov (topole) s obvodom kmeňov nad 40 cm je potrebný súhlas orgánu 
ochrany prírody v súlade s § 47 zákona OPaK; 

• projektovú dokumentáciu zaslať na .posúdenie Dráhovému stavebnému úradu 
MDVRR SR so žiadosťou o povolenie činnosti v obvode dráhy a v ochrannom 
pásme dráhy; navrhnuté dopravné napojenie prekonzultovať a o záväzné stanovisko 
požiadať správcu dotknutej komunikácie a jeho požiadavky rešpektovať v plnom 
rozsahu; 

• dokumentáciu zaslať na vyjadrenie príslušnému cestnému správnemu orgánu 
Eisnerovej ul. - Hlavné mesto SR Bratislava - odd. koordinácie dopravných 
systémov, referát cestného správneho orgánu; 

• riešiť prepojenie Eisnerovej ulice smerom na areál PRESSKAM, smerom do centra 
Bratislavy, cestnou komunikáciu C3 MO 6,8/30, ktorá by slúžila aj pre MHD; 

• zachovať prístup jestvujúcich záhrad samostatnými vjazdmi; 
• riešiť nielen obytný dom, ale aj všetky potreby obyvateľov - komplexné obytné 

prostredie, ktoré budú noví obyvatelia vyžadovať a k nim prislúchajúce nevyhnutné 
zariadenia - stavby občianskeho vybavenia v súlade s významom a potrebami 
územia, zeleň, ihriská, a p.; 

• vypracovať sadové a parkové úpravy so zameraním na obvodové plochy obytného 
súboru a kontaktné plochy železnice, riešiť opticko-izolačnú zeleň smerom do 
záhradkárskej osady na zmiernenie kontrastu viacpodlažnej zástavby a prízemnej a 
nepravidelnej zástavby záhradkárskej osady; 

• vzhl'adom na blízkosť železnice vybudovať také opatrenia, aby sa zabránilo 
nekontrolovanému vstupu osôb na koľajisko; 

• prehodnotiť umiestnenie 48 parkovacích miest z parcely č. 3263/12 v k. ú. DNV na 
pozemok investora, z dôvodu, že parkoviská OC Glavica, ktorého súčasťou je aj 
supennarket Tesco, boli skolaudované pre potreby zákazníkov obchodného centra; 
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• rešpektovať podmienky nakladania s odpadmi, ktoré budú orgánom štátnej správy 
odpadového hospodárstva podrobnejšie špecifikované v rámci povoľovania stavby 
v konani podľa osobitného predpisu; 

• dodržať a realizovať všetky opatrenia navrhnuté v IV. časti zámeru Opatrenia na 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie. 

7. BVS a.s., vyjadrenie č. 27718/2013/4020/Ing.LA zo dňa 4.9.2013 
Z hľadiska situovania navrhovanej stavby: 
• V území navrhovanej stavby sa nachádza verejný vodovod DN150, vereJna 

splašková kanalizácia DN300, ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma 
ochrany v súlade s § 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách 
... vodovod DN150 -1,50m od okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
... kanalizácia DN300- l ,50 mod okraja potrubia vodorovne na obidve strany. 
Verejný vodovod DN150 prevádzkuje naša spoločnost" na základe zmluvy ZOP 
28/1010/2011 s vlastnikom verejného vodovodu (BA Development) a verejnú 
splaškovú kanalizáciu DN300 na základe zmluvy ZOP 33/1010/2011 s vlastníkom 
verejnej kanalizácie (BA Development). 

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

• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich 
ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadenía, ktorý je možné získať v 
technickej miestnosti odboru OPSZ počas stránkových hodín. 

• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane ochranného pásma je zakázané vykonávať · 
zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 
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, 
vykonávať terénne úpravy a podobne. 

• Pri súbehu a križovani inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 736005 o priestorovej úprave vedení 
technického vybavenía vrátane jej zmien a dodatkov. 

Z hľadiska z6sobovania pitnou vodou 
• Z bilančného hl'adiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného 

vodovodu BVS možné. 
• Návrh zásobovania vodou je potrebné riešiť v súlade s komplexným riešením 

technickej infraštruktúry UŠ Pri Glavici s cieľom optimalizácie zásobovania pitnou 
vodou 342 obyvateľov plánovanej investície. 

• Zásobovanie pitnou vodou žiadame riešiť predÍžením existujúceho verejného 
vodovodu DN150 v rozsahu projektovanej prijazdovej komunikácie (SO 0601). 

• Pripojenie predmetného zámeru z hl'adiska technického v zmysle koncepcie 
zásobovania vodou lokality Pri Glavici možno uvažovať na existujúci verejný 
vodovod BVS za nasledujúcich podmienok: 
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Napojenie predÍženia verejného vodovodu DNISO žiadame riešiť 
v koncovom bode, vybudovaného verejného vodovodu DN ISO ( nie na 
prípojke DNI SO) 
Pre samostatné dilatačné celky bytového domu je možné z predÍženia 
verejného vodovodu navrhnúť domové prípojky s fakturačným 
vodomerom vo vodomernej šachte. 
Návrh verejného vodovodu a prípojok riešiť v súlade s planými 
technickými normami najmä STN736005, STN755401,0N755411 

• Požadované zásady technického nesenia. v závislosti od toho, či BVS bude 
prevádzkovateľom predÍženia verejného vodovodu, sú uvedené v časti "Z hľadiska 
budúcej prevádzky". 

Z hľadiska odkanalizovania 
• ·Z bilančného hľadiska pripojenie kanalizácie predmetného rozvojového územia na 

kanalizačný systém BVS bude možné až po dokončení a uvedení do prevádzky 
· stavby ČOV Devínska Nová Ves, intenzifikácia a rozšírenie, I. etapa 

(predpokladaný termín ukončenia je orientačne 12.2014). 
• K navrhovanej koncepcii odkanalizovania predmetnej stavby nemáme pripomienky. 
• Pripojeníe predmetného zámeru z hľadiska technického možno uvažovať na 

existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu za nasledujúcich podmienok: 
Návrh splaškovej kanalizácie a prípojok riešiť v súlade s STN736005, 
STN 756101 a súv. normami. 
Požadované zásady technického riešenia v závislosti od toho, či BVS bude 
prevádzkovatel'om predÍženia verejnej splaškovej kanalizácie, sú uvedené 
v časti "Z hl'adiska budúcej prevádzky" 
Kvalita odpadových vôd odvádzaná do verejnej kanalizácie musí byť v 
súlade s najvyššou prípustnou mierou znečistenia podl'a Prílohy č.3 k 
vyhláške MŽP SR c.SS/2004 Z. z. V prípade realizovania reštauračných 
zariadení v objektoch obytného súboru, za účelom spoľahlivého 
zabezpečenia uvedenej požiadavky, je potrebné na vnútornom rozvode 
navrhnúť a následne umiestniť lapač tukov. 

Z hľadiska budúcej prevádzky 
Majetko-právny a prevádzkový režim vodohospodárskych sietí, ktoré majú charakter 
verejných sietí v zmysle § 2 Z. č. 442/2002 Z.Z v znení Zák. č. 230/2005 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, musí byť zosúladený s ustanoveniami 
uvedeného zákona. Upozorňujeme, že v zmysle uvedeného zákona je ich vlastník 
(právnická osoba) povinný zabezpečiť odborný výkon prevádzky odborne spôsobilou 
osobou so živnostenským oprávnením. K technickému riešeniu je potrebné vyjadrenie 
budúceho prevádzkovate!' a. 
V prípade záujmu vlastnika navrhovaného verejného vodovodu DNISO a verejnej 
kanalizácie DN300 o odborný výkon prevádzky našou spoločnosťou bude potrebné pred 
vydaním vodoprávneho rozhodnutia uzatvoriť na Oddelení právnych služieb BVS budúcu 
zmluvu o odbornom výkone prevádzky. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejnej 
kanalizácie a verejného vodovodu do zmluvnej prevádzky je splnenie nasledovných 
technických podmienok: 
Vodovod 

• Trasu verejného vodovodu vrátane ochrarmého pásma umiestniť do verejnej 
komunikácie, vo verejnom, resp. verejne prístupnom priestranstve dostatočnej šírky 
a nosnosti povrchu pre vjazd servisných vozidiel. 
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o Verejný vodovod a prípojky je nutné riešiť v súlade s S1N736005, S1N75540l, 
ON7554ll. 

o Materiál potrubia tvárna liatina DN150. 
o Požiarne hydranty na verejnom vodovode podzemné. Nadzemné hydranty je možné 

riešiť z areálového požiarneho rozvodu, napojeného na domovú prípojku za 
fakturačným meradlom. 

o Navrhnutú prípojku s dimenziou DN80 a viac požadujeme z materiálu tvárna liatina. 
o Maximálna dimenzia prípojky z verejného vodovodu DN150 je možná s profilom 

DNlOO. Pri veľkej dimenzii prípojky z dôvodu zabezpečenia požiarnej vody 
požadujeme osadiť združený vodomer, ktorý si hradí investor sám na vlastné 
náklady. 

o VŠ dostatočných vnútorných rozmerov pre montáž vodomernej zostavy, žiadame 
umiestniť v nespevnenej ploche, mimo dopravný priestor; úroveň vstupného 
poklopu riešiť tak, aby bol zamedzený vtok zrážkových vôd do vnútorného priestoru 
šachty. 

o V rámci· spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie žiadame detaily 
technického riešenia ( kladačský plán) prerokovať s divíziou distribúcie vody BVS. 

Kanalizácia 
o Trasu verejnej splaškovej kanalizácie vrátane ochranného pásma umiestniť do 

verejnej komunikácie, vo verejnom, resp. verejne prístupnom priestranstve 
dostatočnej šírky nosnosti povrchu pre vjazd servisných vozidiel. 

o Verejnú splaškovú kanalizáciu a prípojky je nutné riešiť v súlade s STN736005, 
STN. 756101 a súv. Normami. 

• Materiál kanalizačného potrubia žiadame kvality zodpovedajúcej min. v kvalite PVC 
hladké, plnostenné s profilom DN300. 

8. KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát v stanovisku pod č. KRPZ-BA
KDB-60-033/2014 zo dňa 17.3.2014 
Krajský dopravný inšpektorát súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, za 
splnenia nasledovných podmienok: 
o Zabezpečením minimálne 213 parkovacích miest pre potreby navrhovaného objektu 

z toho 4% pre potreby imobilných občanov, považujeme potreby statickej dopravy 
pre daný objekt za dostatočne uspokojené. 

o Parkovanie pre imobilné osoby požadujeme situovať v čo najbližšej možnej 
vzdialenosti od hlavného vstupu do objektu. 

o Chodníky požadujeme zrealizovať v bezbariérovom vyhotoveni tak, aby všetky 
navrhované chodníky spÍňali parametre podľa príslušných právnych a technických 
nonem. 

o Priechody pre chodcov požadujeme navrhnúť v zmysle Vyhlášky MV SR Č. 912009 
z. z. v znení neskorších predpisov ako osvetlené. 

o Rampu vedúcu do garážových priestorov požadujeme navrhnúť ako dvojpruhovú a 
obojsmernú, pred vstupom do garážových priestorov požadujeme navrhnúť 
dopravné značenie IP 18. 

o Na konci prístupovej komunikácie požadujeme umiestniť dopravné značky Z 2a. 
o KDI si k projektovej dokumentácii predbežne neuplatňuje žiadne ďalšie 

pripomienky a v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložiť 
podrobný projekt organizácie dopravy aj garážových priestorov so zapracovanými 
pripomienkami KDI spolu s kópiu nášho stanoviska. 
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• Dopravné značenie požadujeme navrhnúť v zmysle Vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z. 
z. a STN EN Ol 8020. 

• KDI si predbežne neuplatňuje k predmetnej zmene stavby žiadne ďalšie 
pripomienky. 

• Stanovisko KDI nenahrádza stanovisko cestného správneho orgánu. 
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-

767/2014-001 zo dňa 18.3.2014 
• Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre 

konanie nasledujúce podľa zákona č.S0/1976 Zb. o územnom plánovani 
a stavebnom poriadku, v zneni neskorších predpisov. 

• PD pre stavebné konanie žiada na posúdenie. 
l O. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, záväzné stanovisko č. 

HŽP/6362/2014 zo dňa 5.5.2014 
• V ďalšom stupni PD predložiť podrobné svetlo-technické posúdeníe denného 

osvetlenia navrhovaných obytných miestností podľa STN 730580 - 2 Denné 
osvetlenie budov, časť 2 Denné. osvetlenie budov na bývanie. 

• Na ·zabezpečenie akustickej pohody bývania v navrhovanom objekte rešpektovať 
a do projektu pre stavebné povoleníe zapracovať návrh opatrení (nepriezvučnosť 
obvodového plášťa vrátane zasklenia) uvedených v hlukovej štúdii (EnA 
CONSULT, Ing. Vladimír Plaskoň, marec 2014). 

• Zabezpečiť potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií podľa 
požiadaviek STN 73 0532.Hodnotenie zvukovo-izolačných vlastností budov 
a stavebných konštrukcií. 

• Zabezpečiť dostatočne účinné odvetranie všetkých priestorov bez . možnosti 
prirodzeného vetrania. 

• Odvetranie garáží riešiť tak, aby chránené obytné prostredie nebolo negatívne 
ovplyvňované hlukom a spalinami výfukových plynov. 

• Preveriť potrebu ochrany obytného prostredia proti prenikaniu radónu z podložia 
podľa vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podi-obnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

• Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
Výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody .zo spotrebiska, ktorý preukáže 
jej súlad s požiadavkami NV SR č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej 
na ľudskú spotrebu v zneni NV SR č. 496/20 l O Z.z. 
Výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z dopravy · 
a z technických zariadení objektu nebude negatívne vplývať na chránené 
obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

ll. Okresný úrad Bratislava, odbor krizového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BA
OKR1_2014/18281/2 zo dňa 6.3.2014: 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame v súlade s Prílohou č. l Tretia časť, 

jednoduché úkryty odsek I. Pre kapacitu50 ukrýváných osôb a viac bod A, B, a C k 
vyhláške č. 532/2006 dopracovať presnú dislokáciu JÚBS, dispozičné riešenie 
základných plošných a objemových ukazovateľov, členenie jednotlivých priestorov 
a ich plôch, spracovať technické riešenie, vetranie a spohotovenie úkrytu. 

12. SPP- distribúcia a.s., Bratislava, stanovisko č. TDba/1817/2013/JPe zo dňa 12.9.2013 
• S hore uvedenou navrhovanou stavbou pre účely územného konania súhlasíme. 
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o Navrhovanú výstavbu bytového domu na parc. č. 3263/9 s požadovaným odberom 
107 m3/hod.a 217 174,44 m3/rok je možné zásobovať plynom z existujúceho 
plynovodu D 160, PN 90 kP a, ktorý je vybudovaný v zóne Glavica v pristupovej 
komunikácii. 

o Pred spracovaním PD na stavebné povolenie je potrebné postupovať v zmysle 
pokynov zverejnených na W\VW.spo-distribucia.sk. 

o Požadujeme rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadeni v 
súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. a platnými STN, TPP. 

o Toto vyjadrenie stráca platnosť po 24 mesiacoch odo dňa vydania. 
13. Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava 

o Súhlasné stanovisko č. 017/2014 zo dňa 15.1.2014 
14. Západoslovenská distribučná stanovisko zo dňa 5.9.2013 

o Na pozemku stavby sa nachádza 2,5 stÍpová odberatel'ská trafostanica TS 0014-008, 
táto trafostanica bude zrušená, pred stavebným povolením požadujeme na tomto 
mieste spotreby ukončiť odber. 

o Pre vybudovaníe navrhovaného distribučného rozvodu NN a demontáž VN prípojky 
TS 14-8 požadujeme uzatvoriť s prevádzkovatel'om distibučných rozvodov pred 
ďalším stupňom stavebného konania zmluvu o spolupráci. 

o Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenía v majetku Západoslovenskej 
distribučnej a.s. a dodržať ich ochranné pásme pod!' a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike. · 

15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava záväzné stanovisko č. KPUBA-2013081-
2/58624/BUK. zo dňa 11.9.2013 
• Investor/stavebník oznámi KPÚ BA 14 dní vopred začiatok zemných prác 
• V pripade nepredvídaného archeologického nálezu stavebník, alebo osoba 

zodpovedná za vykonávanie prác v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona 
oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo 
ním poverenou odborne spôsobilou osobou . 

16. Minísterstvo obrany SR, sekcia ekonomiky národný riaditel' pre infraštruktúru 
o Súhlasné stanovisko č. SEEKINRpi-43-887/2013 zo dňa 1.8.2013 

17. Únía nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 15/UR/2014/Ho zo dňa 
26.2.2014 
o Žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie aj 

s prislušnými detailami bezbariérových úprav 
18. OLO a. s. stanovisko č. Zak/570/13-Šá zo dňa 13.8.2013 

o Pristrešky požadujeme navrhnúť v zmysle bezpečnostných, protipožiamých 
a estetických požiadaviek, s pevným podkladom a bezbariérovým pristupom. Vstup 
do pristrešku ako i celý priestor pre manipuláciu s kontajnermi požadujeme v min. 
šírke 1,50 m, medzi kontajnermi je potrebné zachovať vzdialenosť min. 0,20 m 

o Na zhromažďovanie skleneného odpadu pre bytové domy, umiestňujeme l 800 l 
zvony na sklo. Preto požadujeme navrhnúť ved!' a prístreškov spevnenú plochupre 
umiestnenie zvonu na sklo, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje zvozvá technika 
s hydraulickou rukou. 

19. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PL0-
2014/52038 č. k. 10995/2014/GRO zo dňa 18 .. 6.2014 
o Vzhl'adom na skutočnosť, že realizáciou navrhovanej stavby v zmysle ust. § 2 ods. 

písmeno b) zákona nedôjde k záberu pol'nohospodárskej pôdy, OUBA PLO ako 
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orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona, k stavbe realizovanej na 
nepoľnohospodárskej pôde sa nemôže vyjadriť. 

20. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko č. 13309/2014/C341-SŽDD/23260 zo 
dňa 10.4.2014 
• Stavebník je povinný požiadať MDVRR SR pred vydanim stavebného povolenia . 

o súhlas k stavbe podľa § l 02 ods. l písmeno ac) zákona o dráhach, ktorého 
podmienky je povinný príslušný stavebný úrad zapracovať do podmienok vydaného 
povolenia 

21. Dopravný podnik Bratislava a. s., stanovisko č12124/20000/2013 zo dňa 14.8.2013 
• Stavebníka zaväzujeme k povinnosti vyžiadať si stanovisko objednávateľa výkonov 

vo verejnom záujme, reprezentovaného Magistrátom hl. m. SR BBA, k potrebe 
zabezpečovania obsluhy Obchodného centra Glavica a tiež k nemu pribúdajúceho, 
prerokovaným projektom umiestňovaného bytového domu autobusovou linkou 
verejnej hromadnej dopravy priamo v predmetnom území. V prípade, že Magistrát 
hl. m. SR BA bude požadovať priamu dopravnú obsluhu územia , treba ti v rámci 
prerokovávanej stavby zabezpečiť aj umiestnenie a vybudovanie obratiska 
s parametrami, zodpovedajúcimi pre bezpečné otáčanie štandardného autobusu; a to 
s polomerom otáčania r% 12,50 m, ďalej samostatné výstupište a nástupište s dlžkou 
nástupných hrán po 19,00 m a šírkou zástavkového pruhu 3,25 m a spevnenú 
vozovku pre ťažkú dopravu realizovať aj na príslušnej príjazdovej komuník:ácii, 
pojazďovanej autobusmi MHD. 

• Žiadame doručiť stanovisko Magistrátu hl. m. SR BA 
• V zmysle vyššie uvedeného je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu a následne 

predložiť na vyjadrenie pre stavebné povolenie, predovšetkým objekty komuníkácii 
a spevnených plôch. 

22. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy stanovisko č.l8307/2013/0420-2 zo dňa 
16.9.2013 
• Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava 

č.407112013/289301/SŽTS7a.13 zo dňa 21. 08.2013 a jeho odborných zložiek 
doložených v prílohách, stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej 
infraštruktúry, pričom konštatujeme, že uvedenej zložke ŽSR nebola predložená 
kompletná dokumentácia, a preto sa jej jednotlivé útvary nemohli vyjadriť k objektu 
SO 0303 Telekomunikačná prípojka. 

• Upozorňujeme na káblové vedenia ŽSR odvetví EE a OZT trasované v súbehu so 
železnicou vľavo v smere jej staničenia, ktoré budú trasou SO 0303 
Telekomunikačná prípojka križované. Káblové vedenia ŽSR žiadame rešpektovať. 
V danej veci žiadame, aby sa žiadateľ opakovane kontaktoval so správcovskými 
zložkami ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava a požiadal o pripomienkovanie 
navrhovaného umiestnenia uvedeného objektu. V súvislosti s týmto objektom si v 
budúcnosti vyhradzujeme právo odsúhlasenia presnej polohy pripojky v priestore 
pod železničným mostom so ŽSR, OR Trnava a ŽSR GR Odborom železničných 
tratí a stavieb. 

• Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty a zariadenia ŽSR s realizáciou 
stavby, jej prevádzkou a uživanim : 

nesmie dôjsťk ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, 
k narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia, stability zemného telesa a k 
poškodeniu objektov, vedeni a zariadeni ŽSR, 
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nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. 
• Stavebru'k si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby zasahuje do ochranného pásma 

dráhy a čiastočne do obvodu dráhy s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia 
spôsobené železničnou prevádzkou (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie). 
Stavebník zrealizuje opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej 
prevádzky a zabezpečí, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej 
prevádzky počas celej doby jej prevádzky tak, aby v priestoroch riešeného objektu 
neboli prekročené povolené limity hladiny hluku zo železničnej dopravy v zmysle 
prislušnej legislatívy so zohl'adnením rozvojových zámerov ŽSR v danej lokalite. 
Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia stavby z titulu prípadných 
negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali nároky na úpravy u 
Železníc SR. Stavebník v konaniach o územnom a stavebnom povolení stavby 
preukáže súhlasné stanovisko príslušného Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 

• Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť 
zriaďované svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi. 

• Toto stanovisko níe je konečné. Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame 
predložiť na opätovné posúdenie cestou ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava, 
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, S dokumentáciou (ako jej súčasť) žiadame 
predložiť: 

situáciu širších vzťahov - kópiu časti mapy Bratislavy s vyznačením záujmového 
úze1nia, 
Jednotnú železničnú mapu IJŽM M= l: l 0001 a snímku z katastrálnej mapy so 
zakreslením navrhovanej stavby vrátane všetkých prípojok IS s okótovaním 
najmenšej vzdialenosti najbližších objektov od osi krajnej traťovej koľaje, resp. aj 
od osi bývalej vlečkovej koľaje, 
pre zobrazenie zásahu stavby do 'zemného telesa dráhy predložiť priečne rezy 
vedené kolmo na os trate so zakreslenírn reliéfu terénu, hraníce pozemku, rampy, 
garáže a BD s okótovaním ich vzdialenosti od osi krajnej traťovej koľaje, resp. aj 
od osi bývalej vlečkovej koľaje, 
návrh opatrení na elimináciu vplyvov negatívnych účinkov od železničnej 
prevádzky s preukázaním ich účinnosti so zohľadnením rozvojových 
zámerov ŽSR v danej lokalite, 
preukázať zachovanie stability zemného telesa dráhy počas realizácie výkopových 
prác a zakladania objektov BD, garáže a garážovej rampy, 
vyjadrenie ŽSR GR Odboru železničných tratí a stavieb, 
Klemensova 8, Bratislava z hľadiska trasovania objektu SO 0303 
Telekomunikačná prípojka pod železničným mostom a vo vzťahu k pripomienke 
8/e, 
doklady preukazujúce majetkovo právny vzťah investora k dotknutým pozemkom 
vyjadrenie ŽSR, Strediska hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne 
pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava z hl'adiska majetkovo 
právneho vyrovnania k stavbou dotknutým pozemkom ŽSR. 

• Stavebník zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR 
vyvolanýchjeho čiJ.mosťou. 

• Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.5!3/2009 Z.Z. o dráhach v znení 
neskorších predpisov. 
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23. Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 46911/2014-248638 
zo dňa 9.12.2014 
Z hľadiska dopravného plánovania: 
• Podľa predloženej projektovej dokumentácie S0-06 Spevnené plochy k bytovému 

domu BD 2 - dopravné · riešenie žiadame premietllúť aj do ostatnej časti 
dokumentácie 

Z hľadiska ochrany životného prostredia: 
• umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom 

pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok, 
umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu 
s odpadom. 

• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 
nariadenia č. 811993 o starostlivosť o verejnú zelene na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

24. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, záväzné stanovisko č. 5743/1114/2014 zo dňa 
30.06.2014 
• . Riešiť prepojenie Eisnerovej ulice smerom na areál Presskam, smerom do centra 

Bratislavy. 
• Zachovať prístup do jestvujúcich záhrad. 
• V ďalšom stupni riešiť podrobne sadové a parkové úpravy. 
• Vzhľadom na blízkosť železnice, vybudovať opatrenia, aby sa zabránilo · 

nekontrolovanému vstupu na koľajisko. 
• Ďalší stupeň PD žiada na posúdenie. 

25. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves 
• Dodržať podmienky rozhodnutia na výrub drevín pod č. 9735/2014 zo dňa 

13.01.2014. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ: iKP PARTNER s.r.o., Vlčkova 6, Bratislava v zastúpeni stavebníka BA 
Development II, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava, podal dňa 06.12.2013 na stavebný 
úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Bytový dom BD2 - Glavica", na 
pozemkoch parc.č. 3263/9, 3260/3, 3260/2, 3263/12, 3263/21, 3263117 v katastrálnom 
úZemí Devínska Nová Ves. 

Stavbou dotknuté pozemky parc. č. 3263/9, 3260/3, 3260/2, 3263/12, 3263/21, 3263117 
v katastrálnom území Devinska Nová Ves sú vo vlastníctve stavebnika BA Development II 
s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava (L V č. 5722), BA Development s.r.o., Hodžovo 
námestie 3, Bratislava (LV č. 3743) a Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 
Bratislava (podľa LV č. 3749), pre stavebníka v zmysle dohôd zo dňa 27.03.2014 
a 18.12.2014. 

Za vydanie tohto rozhodnutia v zmysle položky č. 59 písmeno a) ods. 2 zákona č. 14511995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol uhradený správny poplatok vo 
výške 400;oo eur, na základe výzvy stavebného úradu zo dňa 02.01.2014 pod. č. DNV 2014-
1311740/popl/PL. 
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Vzhľadom k tomu, že návrh neobsahoval predpísané náležitosti, stavebný úrad vyzval 
stavebníka na doplnenie dokladov a konanie prerušil rozhodnutím č. DNV 2014-
13/1740/preruš/PL zo dňa 21.02.2014. 

Následne na žiadosť navrhovateľa bola lehota na doloženie požadovaných dokladov 
predÍžená rozhodnutím zo dňa 04.06.2014 pod č. DNV 2014-13il740/preruš-2/PL a následne 
rozhodnutím zo dňa 10.10.2014 pod č. DNV 2014-13/1740/preruš-3/PL. 

Do doplnení požadovaných dokladov stavebný úrad oznámil účastnikom konania 
a dotknutým orgánom začatie územného konania - verejnou vyhláškou, listom zo dňa 
17.12.2014 pod č. DNV 2014-1311740/ozuk/PL. 

Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR. 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov: 
Pre územie, ktorého súčasťou je záujmový pozemok stanovuje územný plán reguláciu 
funkčného využitia plôch: občianska vybavenost' celomestského a nadmestského 
významu, číslo funkcie 201, kód regulácie D. 
Podmienkyfunkčného využitia plôch: 
Územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského 
významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou 
územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a teclmické vybavenie, 
garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú ochranu. 
Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti 
zástavby funkčnej plochy. Parcela je súčasťou územia, ktoré je definované.ako rozvojové 
územie. Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu 
na doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spôsobu 
zástavby veľkého rozsahu. 
V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, 
viažúce sa k určenému funkčnému využitiu: 
Kódregul: D 
IPP max 0,9 
Kód funkcie: 201 
Názov urbanistickej funkcie: OV celomestského a nadmestského významu 
OV charakteru nákupných, kult.-spol. a obslužných centier, špecifické areálové zariadenia: 
IZPmax=0,45 KZmin=O;l5 
Zástavba mestského typu: 
IZP max=0,30 KZ min=0,20 
Zástavba rozvoľnená: 
IZP max=0,23 KZ min=0,25 
Dosahované inde:xv v zmvsle predloženej PD sú: 
Prepočet navrhovaného bytového domu v riešenom území: 
Funkčná plocha OV = 35 329m2 

IZP max, 23% z celkovej plochy územia OV= 8 125,7 m2 

IPP max 90% z celkovej plochy územia OV= 31 796, l m2 

KZ min 25% z celkovej plochy územia OV = 8 832,3 m2 

Zastavaná plocha BD = 3092,1 m2 

Hrubá podlažná plocha BD = 9 528,36 m2 
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Plocha zelene= 6 526,5 m2 

Voľná hrubá podlažná plocha- byty= 9538,8 m2 (30% z IPP) 
Voľná hrubá podlažná plocha- OV =22257,3 m2 

Z uvedeného vyplýva: IPP=09, IZP= 0,23, KZ=0,25- vyhovuje 
Voľná zastaviteľná plocha susedného pozemku v danej funkčnej ploche (201 D) =5033,6 m2 

Voľná hrubá podlažná plocha susedného pozemku v danej funkčnej ploche (201 D) 
=22267,74 m2 

Plocha zelene susedného pozemku v danej funkčnej ploche (201 D) =2305,8 m2 

Celkové bilancie bytového domu podľa predloženej PD: 
Zastavaná plocha: 

bytový dom= 2477,6 m2 

garáž= 614,5 m2 

celkom= 3092,1 m2 

Podlažná plocha: 
byty= 12005,17 m2 

loggie= 26l,l8m2 

terasy= 834,75 m2 

pivničné kobky =376,2 m2 

Hrubá podlažná plocha- byty (všetky nadzemné podlažia)= 9528,36 m2
- vvhovuje 

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu bývanie v rozsahu do 30% 
z celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy. · 
Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v 
znení zmien a doplnkov. · 

Návrh bol doložený spracovaným zadanim stavby, ktoré bolo prerokované s dotknutými 
orgánmi a organizáciami. 

V územnom konani boli predložené doklady: výpisy z.listov vlastnictva, kópia z katastrálnej 
mapy, majetkové podklady, projektová dokumentácia pre jednotlivé objekty, projekt 
organizácie výstavby, projekt civilnej ochrany, svetlotechnický posudok, projekt požiarnej 
ochrany, rozptylová štúdia, akustická štúdia, súhlasné stanoviská uvedených dotknutých 
orgánov. Ostatné kladné vyjadrenia sú súčasťou spisového materiálu. Uvedené súhlasné 
stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., z hľadiska hygienických požiadaviek, požiadaviek 
životného prostredia, bezpečnosti technických zariadeni a PO, a keďže nezistil dôvody, ktoré 
by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 drú na 
úradnej tabuli ana internetovej stránke MČ Bratislava l)evínska Nová Ves a na 
Hlavnom meste SR Bratislava. }5. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia, 
vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia rozhodnutia, a úrad ho opatrí svoj ou pečiatkou a po 
uplynutí lehoty s pripomienkami predloží do spisu na stavebný úrad. 
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Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote 
predÍžiť, pokiaľ bude podaná pred uplynutím doby platnosti územného rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie nestráca však platnosť, pokiaľ bola v dobe jeho platnosti podaná žiadosť 
o stavebné povolenie. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 
účastnikov územného konania. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 54 správneho poriadku) do 15 
dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal- Mestská časť 
Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 
845 14 Bratislava 4. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých 
riadnych opravných prostriedkov. 

Priloha: - zákres stavby l xA3 

Doručí sa (účastníci konania): 
l. iKP PARTNER s.r.o., Vlčkova 6, 811 04 Bratislava, pošta: Sliačska 13, 831 02 

Bratislava - splnomocnenec 
2. BA Development Il, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 04 Bratislava l -stavebník 
3. BA Development s.r.o., Čemyševského 50, 851 Ol Bratislava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne námestie l, 814 99 

Bratislava l 
5. Železnice SR Bratislava, ,Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
6. Ján Fabrický, Tranovského 55, 841 02 Bratislava 
7. Andrej Škultéty, Hrobákova 15, 851 02 Bratislava 
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8. Organizácie, alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo 
stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté a to najmä - pozemky parc. č. 
3192,3186,3187,3184/4,3184/3,3180,3178,3167,3164,3161,3159/3,3158/5,3158/3, 
3154/4,3154/5,3153/4, ... 

Ďalej sa doručuje na vyvesenie: 
9. MČ Bratislava Devínska Nová Ves- so žiadost'ou o vyvesenie rozhodnutia na úradnej 

tabuli a internetovej stránke 
l O. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava - so žiadosťou o 

vyvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Na vedomie: 
ll. ZE a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 816 47 Bratislava l 
12. BVS a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
13. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava 2 
14. Okresný úrad· Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prirody ·a vybraných zložiek ŽP, referát odpadového hospodárstva, Odborárske námestie 
č.3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 

15. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, referát ochrany prirody, Odborárske námestie 3, 
P.O.BOX 19,810 05 Bratislava 

16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, referát štátnej vodnej správy, Odborárske námestie 3, 
P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 

17. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, referát ochrany ovzdušia, Odborárske námestie 3, 
P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 

18. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava l 
19. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR BA, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova l 7, 811 04 Bratislava 
21. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska l, 814 52 Bratislava 
22. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianská 55, 821 09 Bratislava 2 
23. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, KDI, Špitálská 14, 812 28 Bratislava l 
24. SZTP, Ševčenkova 19, 851 Ol Bratislava 
25. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava 
26. Ministerstvo obrany SR, sekcia ekonomiky, národný riaditeľ pre infraštruktúru, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava2 
27. Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava l 
28. Ministerstvo dopravy, výstavby. a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 

a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ba, hl.m.SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

29, P.O.BOX26 
30. OLO, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 2 
31. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
32. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
33. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 2 
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34. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 
35. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 OO Bratislava 
36. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 16, 825 13 Bratislava 
37. Siemens s r.o., Stromová 9, 837 96 Bratislava 
38. SITEL spol. s r.o., Kopčianska 20/c, 851 Ol Bratislava 
39. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
40. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Ba 2 
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