
MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SÚ/476/2020/12176/AF Bratislava 14.07.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podra § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územriom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebriý zákon"), podl'a § 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ó hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slóvenskej republiky
Bratislavy, preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadost' o stavebné ppvolenie a rozhodujúc
pódl'a § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášk,y č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.") a v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") vydáva

stavebné povolenie

názov stavby: ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKÍ' - NOVOSTAVBÁ";

stavebný objekt: SO 04.5.l-l kV rozvody NN;

miesto stavby: pozemky CKN parc. č. 2965/8, 2868/1 a 2941/26 (pozemky EKN parc. č.
-19904 19909, 19',10, 19911, 19912) katastrálne územie?Kar?jova Ves, .ulica

Staré gmnty v Bratislave;

stavebník: RTIP 04, s.r.o. so sídlom Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO:
46 165 819;

v zastÚpenÍ: Ing. arch. Juraj Kerti, Architektonická kancelária Zlatohorská 9, 841 03
Bratislava;

druh stavby: novostavba;

účel stavby: inžinierska stavba - miestne rozvody eléktriny podl'a § 43a ods. (3) písm. i)
stavebného zákona

zodp. projektant: Ing. Karnil Bartal, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4913*SP*I4,
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ktorú vypracoval
v termíne 08/2019.

Stručný popis:
SO 04.5.1-1 kV rozvody NN
Projekt rieši nové napojenie - z existujúcej kioskovej trafostanice TS 1874-000 so súp. č. 6342,
na pozemku parc. č. 2865/8, k.ú. Karlova Ves cez poistky 250 A urobený nový 1 kV vývod káblom
NAYY-J 4x240 pre novostavbu ,,Polyfunkčného objektu" na pozemku parc. č. 2868/1 k.ú. Karlova
Ves. Pred pozernkoffl pac. č. 2868/l k.ú. Karlova Ves bude osadená plastová pilierová skriňa
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HASMA SR 5 so zvislými poistkovými odpojovačmi2 x 400 A a 5 x 160 A. Kábel bude uložený
v krajnici vozovky v hÍbke 100 cm, v chráničke FXKVR 160.

Stavba ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKT - NOVOSTAVBA': v rozsahu všetkých stavebných objektov
bola umiestnená rozhodnutím mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. KV/SU/41/2019/ 1 303/HK
zo dňa 15.01.20l9, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21.02.2019.
Stavebný objekt ,,so 04.5 - Prípojka NN a areálový rozvod NN" oproti póvodnému stavebnému
objektu, ktorý bol súčast'ou územného rozhodnutia č. KV/SU/41/2019/1303/HK zo dňa 15.01.2019,
sa mení na : SO 04.5 - Areálový rozvod NN

SO 04.5.l-l kV rozvody NN.
Stavebný objekt SO 04.5 - Areálový rozvod NN je súčast'ou už vydaného stavebného povolenia
na stavbu ,,Polyfunkčný objekt - novostavba".

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Podmienky pre realizáciu stavby:
1. Stavba sa bude realizovat' podra predloženej projektovej dokumentácie z08/2019, ktorú

vypracoval Ing. Kamil Bartal, Miloslavovská 56, 900 42 Dunajská Luiá - autorizovaný
stavebný inžinier, overenej vstavebnom konaní, ktorá tvorí nedelitel'nú súčast' tohto
rozhodnutia. Každá zrnéna oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byt' vopred
odsúhlasená v stavebnom konaní.

Pri realizácii stavby musia byt" dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
Stavbu možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Podl'a ustanovenia § 67 ods. (2) stavebného zákona toto'rozhodnutie stráca platnost', ak sa
so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú podl'a § 70 stavebného zákona
závázné aj pre právnych nástupcov 'účastníkov konania.
Každú zmenu stavby nad ráíňec-tohto rčjzhodnutia je moié uskutočnit' Ien-
po predchádzajúcom povolení stavebného úradu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník
nesmie odchýlit' od schválenej projektovej dokurnentácie.
Stavebník je povinný najneskór do 15 dní po skončení výberového kónania oznámiť
stavebnému úradu zhotovitera stavby. Stávebník doloží oprávnenie zhotovitel'a
na uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona).
Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavebných prác.
Po celú dobu výstavby musia byt' zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohl'adu a vykonávaný autorský dozor projektanta.

10. Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii stavebné
povolenie, oyerená projektová dokuínentácia a stavebný denník.

1l. Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Po ukončenf stavebných prác stavebník doloží na stavebný úrad doklady
o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Stavebné práce budú podra § 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do dvoch rokov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že nie je moié z váiych
dóvodov stavbu ukončit' v určenej lehote, stavebnfk požiada stavebný úrad o'predÍženie lehoty
na dokončenie stavby, jred jej uplynutím s uvedením dóvodu.

13. Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne.
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Stavebník je povimiý zabezpečit' realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,,
resp. ohrozovaniu obyvaterov. Všetky plóchy, ktoré budú stavebnými prácami pomšené, uviest'
do p6vodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.
Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ó všeobecných technických požiadavkách
navýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobaíni
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.
Stavenisko musí byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov ostavbe
a účastníkoch stavby (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné označit'
identifikačnou taburkou, ktorá musí byt' umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi:
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotovitera a stavbyvedúceho, d) terínín začatia
a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) meno stavebného dozoru.

17. Stavebriík je povinný mat' zariadenie staveniska astavebný materiál uložený výlučne
v priéstore predmetného bytu aíebo na pozernku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.
Stavebník je povinný počas výstavby udržiavat' čistotu na stavbou znečistených komunikáciách
averejných priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez pomšenia plynulosti cestnej apešej
premávky.

19. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty aporiaďku vokolí stavby, počas
realizácie stavb'y tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

20. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dójst'
k ohrozeniu života, ato prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stavebného
zákona).
Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky podra zákona č. 1 33/20 13 Z.z.
Stavebník je povinný dodržiavat' požiadavky zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a príslušných predpisov a ust. Nariadenia vlády SR č. 549/2007
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hoďnot4ch hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazviJku a vibrácií.

23. Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe právoplátného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebněho zákona.
Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a organizácií (cit. v-skíenom znei):

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 12.04.2019:
Požadujeme dódržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení
definovaných podra 543 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizíny vykonávajúce práce súvisiace
so stavebnými prácami danej stavby móžu príst' do styku. Zodpovedná osoba na stavbe
je povimiá vykonať poučenie ( oboznárnenie ) všetkých osób vykonávajúcich činnost',
alebo zdržujúcich sa na stavb<,, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a
NN vedení

Zakresrovanie sietí je moié vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme správy
energetických zariadení VN a NN Bratislava, Hraničná č. 14 osobne, prostredníctvom
on-line aplikácie https:(/www.zsdis sk/Uvod/Online-služby/Goeportal alebo písomnou
žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, Bratislava, pre
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tÍme správy sietí VVN Čulenova č, 3.
Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie
tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických
zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
Stavbu je moié pripojiť k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s, po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve
o pripojení č. 1 70000030.
Po realizácii stavby je žiadater povinný predložit' príslušnému špecialistovi správa
energetických zariadení:

Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotovitel'om so zakreslenou trasou
vedenia a jednopólovou schémou pripojenia prípojky
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Správa z ódbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (revízna
správa ) prípojky.

Ministerstvo hospodárstva SR, vyjadrenie ě. 21877/2019-2063-57131 zo dňa 04.lO.20l9:
Po preštudovaní predmetnej žiadosti Vám oznarnujeme, že Ministerstvo hospodárstva
SR ako správca pozernkov reg. E KN parc. č. 19908 a 19909, nemá žiadne námietky a
súhlasí s- realizáciou RŤN rozvodov-a predÍžením verejného vodovodu pre stavbu
,,POLYF'UNKČNÝ OBJEKT - NOVOSTAVBA" na uvedených pozernkoch
podpodmienkou, že po skončení nevyhnutných prác žiadatel' uvedie nehnutel'riosti
do p6vodného stavu.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky úěastníkov konania.

Odóvodnenie

Dňa 13.06.2019 obdížal stavebný úrád mestskej časti Bratislava- Karlova Ves žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na čast' stavby ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKT - NOVOSTAVBA"
v rozsahu stavebného objektu SO 04.5.1 - 1 kV Ýozvody NN, na ulici Staré gmnty v Bratislave,
pozemky CKN parc. č. 2965/8, 2941/26 a 2868/l katastrálne územie Karlova Ves a pozernky EKN
parc. č. 19908, 19909, 19910, 19911, 19912, katastrálne územie Karlova Ve:s, ktorú podal stavebník
RTP 04, s.r.o. so sídlom Záborského 42, 831 03 Bratislava vzastúpení Ing. arch. Juraj Kerti,
Zlatohorská 9, 841 03 Bratislava.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Stávba ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKT - NOVOSTAVBA", v rozsahu všetkých stavebných objektov
bola uíniestnená rozhodnutím mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. KV/SU/41/201 9/1 303/HK
zo dňa 15.Ol.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 21.02.2019.
Stavebný objekt ,,so 04.5 - Prípojka NN a areálový rozvod NN" oproti póvodnému stavebnému
objektu, ktorý bol súčást'ou územného rozhodnutia č. KV/SU/4 l/20 1 9/ 1 303/HK zo dňa 15.01.2019,
sa mení na : SO 04.5 - Areálový rozvod NN

SO 04.5.1-1 kV rozvody NN.
---?vebný objekt SO 04.5 - Areálový rozvod NN je súčxdou už vydaného stavebného povolenia na

stavbu ,,Polyfunkčný objekt - novostavba".
Nakorko predložená žiadost' neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie a na sporahlivé

zistenie skutkového stavu, stavebný úrad vyzval stavebníka podl'a § 60 ods. (l) stavebného zákona
na doplnenie podania a zároveň podra § 29 ods. (1) správneho poriadku konanie v uvedenej veci
prerušil rozhodnutím č. KV/SU/ l703/201 9/ 11l05/HK zo dňa lO.06.2019.
Po doplnení podania naposledy dňa 27.05.2020 stavebný úrad pokračoval v konaní.

Stavebný úrad oznámil začiatok stavebného konania listom č. KV/SÚ/476/2020/9628/AF
zodňa 02.06.2020, účastníkom konania a dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí
a organizáciáín verejnou vyhláškou, podl'a § 61 stavebného zákona a podra § 26 ods. (l) správneho
poriadku. Účastníci konania adotknuté orgány mali určenú lehotu na uplatnenie námietok
a pripomienók 7 pracovných dnf.

Dokumentácia stavby bola k dispozfcii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny
orgán umožnil Ýsúlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa
k podkladom stavebného povolenia.

V konaní neboli v zákorinej lehote vznesené nárnietky účastníkov konania a pripomienky
dotknutých orgánov, správcov IS a organi«ácií.

Stanoviská apožiadavky účastníkov stavebného konania adotknutých orgánov uplatnené
v tomto konaní boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú
uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou
spisového materiálu. V stavebnom konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská
dotknutých orgánov á organjzácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu
fotokópie.

Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené nasledovné podklady:
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projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - 2x; plnomocenstvo Západoslovenskej
distribučnej a.s. pre spoločnost' RTP 04 s.r.o.; plnomocenstvo RTP 04 s.r.o. pre splnomocnenca
Ing. arch. Juraja Kertiho; listy vlastníctva č. 4668, 3470, 5620, 4469, 5283, 727, 46, 4081, 4083,
4079, 4614, 2429, 5275 a 5454; kópia katastrálnej mapy; súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov
aorganizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutiá:
Západoslovenská distribučná a.s. Ministerstvo hospodárstva SR.
Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, bez pripomienok: Okresný úrad Bratislava; Alianz -
Slovenská poist'ovňa, a.s.; Bratislavská teplárenská, a.s.; TRANSPETROL a.s.; Rainsiďe s.r.o.;
SUPTel s.r.o.; SEPS, a.s. .
Overenie existencie iminierskych sietí: Západoslovenská distribučná a.s.; Bratislavská yodárenská
spoločnost', a.s.; Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s.; Veolia, a.s.; ELTODO SK,
a.s.; Ministerstvo vnútra SR, sekcia inforínatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, oď5or
telekomunikácií; Dopravný úrad; Ministerstvo obrany SR; Železnice SR , obl@stné riaditerstvo
Trnava, sekcia železničných tratí astavieb; Bratislavská teplárenská, a.s.; Dopravný podnik
Bratislava a.s.; Turk Telekom International Sk, s.r.o:; TRANSPETROL a.s.; Dial Telecom, a.s.;
ACS s.r.o. .

Stavebník zaplatil správny poplatok podl'a poloáy č. 60 písm. e) zákona č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov vo výške 50 €.

Vstavebnom ko?naní stavebný úrad preskúrnal žiadost' apriložené doklady vzmysle
ustanovení § 61, § 62, § 64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospolóčenské záujmy, ani ohrozené
práva. a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, -či stavba spÍňa '
podmienky vydaného právoplatného územného rozhodnutia a či neboli v novom posúdení zistené
okolnosti, ktoré by zhoršovali chránené záujmy obyvate.l'ov, tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b)
stavebného zákona.

Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podl'a ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4, 5 a 6
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. 1 dbal na súlad so zákoníni áinými právnymi
předpismi, podra § 3 ods. 2 mali účastníci konania moiost' sa v konaní vyjadrit', podra § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo
hospodárňelb'ez zbytočríěho zat'ažovania účastníkov konania, pod'Í'í § 3 ods. '5 rozhodoval podl'a
sporahlivo zisteného stavu veci a vydál rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku, a
podl'a § 3 ods. 6 inforrnoval verejnosť na úradnej tabuli správneho orgánu a internete.

Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast'
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku možu účastníci konania
podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa
jeho domčenia. Ak tunajší stayebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je moié preskúmať súdom.
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Dana ČÁjová
starostka
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Príloha len pre stavebníka:
?x overená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, ktorú si po predchádzajúcom
telefonickom dohovore osobne prevezme na stavebnom úrade v čase stránkových hodín (pondelok
a streda od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00).

Doruěí sa:
I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

RTP 04, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. arch. Juraj Kerti,
Architektonická kancelária Zlatohorská 9, 841 03 Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8 í 6 47 Bratislava 1
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, Tomášikqva 46, 832 05 Břatislava 3
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 22
Mgr, Roman Markusek, Staré Gunty 50, 841 04 Bratislava
Magdaléna ŠuškovÁ, Beňadická 17, 851 06 Bratislava
Daniel Ostradický, Sasinkova 3, 81108 Bratislava
Katarína Nachtnebelóvá, Púpavova 29, 841 04 Bratislava
Slovenská akadémia vied, Štefánikoya 49, 81104 Bratislava

- Centrum spoločenských činnostf Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35
Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom CKN parc. č.
2965/8, 2868/1 a 2941/26 (pozemky EKN parc. č. 19908, 19909, 19910, 199}1, 19912)
katastrálne územie Karlova Ves a k stavbám na nich, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
vrátane bytov a nebytových priestorov, ktoré ínóžu byt' stavebným konaním priarno dotknuté
Ing. Kaínil Bartal, Miloslavovská 56, 900 42 Dunajská Luiá - projektant

II, Na vedomie:

Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Bratislavská vodárensk'á spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 - - -
2. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44íb, 825 11 Bratislava 26
3. Hasičský a zách'rannÝ útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
5. Miestny úrad mestskej časti Bratisíava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,

referát dopravy, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

III. Na vedomie (nemá právne účinky doruěenia):
6. RTP 04, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. arch. Juraj Kerti,

Architektonická kancelária Zlatohorská 9, 841 03 Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislaÝa 1
8. Hlavné mesto SR Bratisiava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
11. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 22
12. Mgr. Roman Markusek, Staré Gunty 50, 841 04 Bratislava
13. Magdaléna Šušková, Beňadická 17,- 851 06 Bratislava
14. Daniel Ostradický, Sasinkova 3, 81108 Bratislava
15. Katarína Nachtnebelová, Púpavova 29, 841 04 Bratislava
16. Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 81104 Bratislava
17. Centrum spoločenských činností Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 35

Bratislava
18. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
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19. Ing. Kamil Bartal, Miloslavovská 56, 900 42 Dunajská Luiá20. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves - starostka - projektant

21a. ;pis - 2x
22. a/a - 2x

'Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na ďobu 15tabuli mest';kej časti Bratislava q Karlova Ves.15. deň vyvesenia j e dňom domčenia tohto rozhodnutia.
dní na úradnej

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum doruěenia: aDátum zvesenia:
z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

]{,ů?.JlDjlú.
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05, p,0 , lí»lD
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O G . OJ? , lí»l),

-1/
IŘ cast tliatlSlaVa-kairava-xaríova VesMestska cast bíaí.íb
odóleníe uzeín'i..elío k0nanlí! ac'siaye';ííei"iíi pona(iku

!iám. sv. Fíanííška ('. !:l ,
'84o 6) Bíatislava íí

MOštlk8 čaSt' Bra'iislava-Karloya V5
oddelenie územné;o koníiniíí a

stavebného ponadíu
Nám. sv. Franíiska č. 8
842 62 Bíatislava 4
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Nam. sv. Fra?. Eranbáka č. 8842 62 BrabsÍaQa 4'
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