
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽ,ÁLKAÁ"@W!W:l Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

81 44/20 I 7/ lO-UKSP/2 Chb 71 2017
TO'iO rOZhO(ln:uljé 7e-5rá'lí0pl

úf),'491.r.7
Iatné

Mestska čast' Bratislava-Petržalka, ako stavebny urad I stupňa prislušný podra § 11 7'oas 1 zakoiia č 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
"stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod l 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, ustaiiovenia § 7a ods. 2 písm.
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(d'alej len "správny poriaďok"), v stavebnom konaní preskúmala podra § 62 stavebného zákona žiadosť
o stavebné povolenie, ktorú dňa 19.6.2017 podal a dňa 28.7.2017 doplnil

Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČ0 00 603 520,
ktorého zastupuje Magdaléna Mitsová, Račianska 65, 831 02 Bratislava

(d'alej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustaiiovenia stavebného zákona

stavebné povolenie

ROZHODNUTIE

na dokončenú stavbu

"Školský bazén v ZŠ A. Duběeka, súp. ě. 3101, Majerníková 62 - odstránenie havarijnej situácie"
v Bratislave, Bratislava - Karlova Ves,

(d'alej len "stavba") na pozemku register ,,c" parc. č. 1669/609 v katastrálnom území Karlova Ves. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie. Zariadenie staveniska sa bude nachádzať na pozemku parc. č. 1669/576.
Stavenisko je vymedzené oplotením na pozemku parc. č. l 669/5 76.

Popis stavby:

Prevádzkový komplex plavárne je integrovaný do komplexu školy postavenej koncom oseindesiatych rokov.
Plaváreň je riešená na dvoch podlažiach. Na ] .PP sú technické priestory (technológia, VZT) a na 1.NP je
samotná prevádzka plavárne (bazény, šatne, umyvárne a WC, zázemie). V súčasnosti je prevádzka plavárne
zrušená pre nevyhovujúci stav. Stav bazénovej technológie, elektroinštalácie avzduchotechniky bol
vyhodnotený ako nevyhovujúci.
Ide o stavebné úpravy existujúcich priestorov plavárrie v budove základnej školy (LV 4708 - Súp. č.: 3101,Parc. č.: 1669/609, Druh sta;by: 11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výsÍkum, Popis stavby: ZŠ A.
Dubčeka, Majerníkova 62), ktoré podliehajú stavebnému povoleniu (vybúranie betónových stien vo
vyrovnávajúcej nádrži astropu anahradenie novou stropnou doskou) avýmenu (modernizáciu) bazénovej
technológie. P-redmetom stavebných úprav je osadenie nových bazénových- telies antikorovej konštrukcie po
odstránení póvodných obkladov a nalepenej fólie, odvodnenie ,plochy okolo bazénov do splaškovej kanalizácie,,plochy «

Ibky naúprava detského bazéna na výučbové plávanie zvučšením hÍbky na 80 cm, výmena zastaralej a nefunkčnej
technickej infraštruktúry (zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky, - elektroinštalácÍe, bazénovej
technológie), úprava šatní, umyvární aWC, vytvorenie WC pre imobilných a odkladacieho priestoru po
vybúraní časti -niektorých existujúcich priečok, výmena obkladov, podhl'adov a podláh. Vzduchotechnika
zabezpečí vetranie aj vykurovanie bazénovej haly (nová technológia -s rekuperáciou tepla zabezpečí zníženie
energetickej náročnosti- plavárne). Elektroinštalácia sa. kompletne vymení -vrátane rozvádzacov a osvetlenia(pou'mité úsporné svietidlá). Vykurovanie v bazénovej hale bude n,ahradené vyhrievaním vzduchotechnikou a
všatniach aa umyvárňach- vznikne samostatne meraný okruh. Účelom je-odstránenie hlavných príčin
nefunkěnosti - havarijnej situácie školského bazéna.

www.petrzalka.sk
IČO (;03 201 Cůí
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obvodových stien a strechy.
1.PP

- komunikácia (č.m. 002) technológia bazéna (č.m. Oll), strojovňa VZT (č.m. 010), ochoz okolo bazéna (č.m.
012),

1.NP

- 2 vstupy a filter (č.m. l05A), chodba (č.m. 110, 115, 120, 121), dve šatne pre í,?hlapcov (č.m.? 1 ]51, 112), dve
šatne pre 'dievčatá (č.m. 113, 114), umyvárne a WC delené podl'a pohlavia - pre chlapcov 2 záchodové misy, 2
pisoáre, 2 umývadlá a pre dievčatá 3 záchové misy, 2 umývadl.á (č..m. 107,?109, 116, 119.), WC pre imobilných
l l záchodová misa, l umývadlo (č.m. 108), miestnost' plavčíka zároveň slúžiaca ako miestnost' prvej pomoci
(č.m. 106), sklad (č.m. 118), miestnost' pre inštruktorov plávania (č.m. 117), rozcvičovňa (č.m. 105), odkladací
priestor (č.m. 104), malý bazén - 4,4 x 4,3 m (č.m. 102), vel'ký bazén - 25 x 12,5 m (č. m. 103), komunikácia
(č. m. 101).

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
Ing. Dušan Dinaj, arch., Hlinická 1, 831 05 Bratislava v júni 2017, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia,
prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba bude dokončená najneskór do 2 (dvoch) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohtoutia ,právi
predlženiirozhodnutia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončit', má o prediženie termínu doby

výstavby požiadať pred jeho uplynutím.

3. Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového
konania, najneskór do začatia stavebných prác, oznámit' stavebnérnu ťiradu identifikačné údaje zhotovitel'a
stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.

Stavebník je povinný podra § 66 ods. 3 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmu vyhlášky 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 sp«"sobilosti
na výkon niektorých pracovných činností, a dbat' na ochranu zdravia a osób na stavenisku.

Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka,
označenie zhotovitera stavby, kto a kedy stavbu povolil, termín dokončenia stavby.
Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viest' o stavebných
prácach denník.

Na uskutočnenie stavby možno použit' iba stavebný výrobok, ktorý je podra osobitných predpisov vhodný
na použitie v stavbe na zamýšraný účel podl'a § 43f stavebného zákona.

Pri realizácii stavby používat' materiály v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
o stavebných výrobkoch.

10. Pri uskutočňovaní musia byt' dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a príslušné
technické normy.

11. Úprava staveniska:
* stavba sa musí uskutočňovat' bezpečne, nesmie ohrozovat' bezpečnost' prevádzky na pozemných

komunikáciách, nesmie znečist'ovat' pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovat' prístup
k pril'ahlej stavbe alebo pozemku, siet'am technickélio vybavenia územia a k požiarneími zariadeniu,

@ stavebník 3e povinný na stavenisku udržiavat' poriadok,
ě stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
* počas realizácie výstavby zabezpečit', aby iiedošlo k nežiaducemu obmedzeni?i prevádzky okolitých

priestorov a komunikácií,
* zabezpečit' zamedzenie vstupu na stavenisko cudzíi'n osobám,

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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sypký materiál zabezpečit' proti úlehi,
vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistit'.

12. Stavba podl'a § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., Miiiisterstva životiiého prostredia Slovenskej republiky
nesmie ohrozovat' a nadmerne obt'ažovať okolie, osobitne hlukoin, prachom a podobne.

13. Stavebník je povinný zabezpečit' zníženie negatívnych vplyvov iia životné prostredie technickou disciplínou
(zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavaiiia nočného krudu).

14. V zmysle zákona č. 223/200 1 Zb. o odpadoch v ziiení neskorších predpisov je stavebník povinný zabezpečit'
zneškodnenie odpadov vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby, oprávnenou osobou, v prípade, že ich
využitie nie je možné. Ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby.

15. Počas prác treba dodržiavat' Všeobecne závázné nariadenie č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku iia
území Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Všeobecne závázné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne
závuzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. l/2015, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne
závázné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej
časti Bratislava-Petržalka.

16. V konaiií sa vyjadrili (závázné stanoviska - vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a ich podmienky):

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oživotné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo - vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
201 7/062259/CEM/IV zo dňa 13 .6.2017, nemá iiámietky za dodržania podmienok:

1. Póvodca stavebných odpadov je ? dodržiavat' ustanovenia § 14 zákona o odpadoch napr.:
správne zaradit' odpad podra platného katalógu,
zhromaM'ovať vytriedené odpady podra dr?ihov a zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením, a
alebo iným nežiadúcim únikom,

nebezpečené odpady zhromažd'ovat' oddelenie a nakladat' s iiimi v súlade so zákonom o odpadoch a
osobitnými predpismi, označovat' ich určeným spósobom (vypracovaným identifikačným listoi'n
nebezpečného odpadu),

zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na
prÍpravu na opátovné pouŽitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho prípravu na
opátovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúkntít' na recykláciu inému,
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu;
odpad takto nevyužitý ponúki'iut' na zhodnotenie inému,
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

odovzdávat' odpady na zneškodňovanie resp. zhodnotenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré
sú na túto činnost oprávnené podra zákoiia o odpadoch,

viesť a ucliovávať evidenciu o druhoch a množství odpadov, o nakladaní s nimi,
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška
MŽP SR č. 366/2015 Z. z.), ak sa nakladá ročne v súhrne- s viac ako 50 kg nebezpečiiých odpadov alebo
viac jako jednou tonou ostatních odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladan-í s ním podáva za
obdobie kalendárneho roka príslušném?i orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. fetíruára
nasledujúceho kalendárneho roka.
2. R5vodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'ovat' v mieste jelio
vzniku (tj. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia velkoobjemového kontajnera),
následne-sa musí ihned' odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.
3. Pred začatím stavebných prác, póvodca odpadov predloží príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva spósob nakladania s odpadom kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná
ako v 17 05 05.

*

Podl'a § 99 ods. l písm b.), bodu. č 5. zá.kona o odpadoch sa orgán štátnej správy vyjadruje i
k dokumentácii-v kolaudačnom koiianí, ku ktorej príslušný orgán štátiiej správy odpadového hospodárstva vydá
záváziié stanovisko. Ako podklad pre vydanie závuzného. stanoviska, resp.ak žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii,
žiada predložit' doklady 'o spósoabe nakladania s odpadmi zo stavby '(tj. faktúiy, vážne lístky o odovzdaní
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odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podl'a vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy
odpadovéÍho hospodárstva v stavebnom povolení).

Podl'a § 77 ods. 2 zákona o odpadoch póvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a
demolačných prácach, vykonávajúcich v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom
mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, je právnicka osoba alebo fyzická
osoba -I- podnukatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných
prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podra zákona o odpadoch a plní povinnosti
podl'a § 14 tohoto zákona.

Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy - stanovisko č. KRHZ-BA-HZBU6-233 1/2017-
001 zo dňa 29.6.201'7 pre účely stavebného konania, s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby
súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto - závuzné stanovisko č.
MDM/ 1141 8/20 17 zo dňa 28.6.20l7, súhlasí s projektovou dokumentáciou za splnenia povinností:

- ku kolaudácii predložit' protokol o funkčních skúškach a zaregul'ovaní vzduchotechnického zariadenia,
ktorý preukáže dodržanie požiadaviek na vetranie a faktorov mikroklímy predmetných priestorov
vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a
požiadavkách na zariadenia pre mládež,

- k uvedeniu priestorov do prevádzky predložit' výsledky laboratórneho rozboru vzorky bazénovej vody,
ktoré preukáže súlad s Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiaďavkách na kvalitu vody, kontrolu
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plóch, priestorov a zariadení na
prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Technická inšpekcia a.s. - odborné stanovisko č. 1890/1/2017 zo dňa 27.6.2017, po posúdení
projektovej dokui'nentácie a na základe zistených skutočností uvádza zistenia, pripomienky
a upozornenia, ktoré je potrebné doriešit' a odstránit' v procese výstavby, vid' uvedené stanovisko.

17. Stavebník je povinný dodržat' podmienky a požiadavky všetkých platných stanovísk, vyjadrení,
súhlasov a povolení, ktoré boli vydané v súvislosti s touto stavbou a zapracuje ich do realizačnej
dokumentácie, ale najneskór v procese výstavby.

18. Najneskór pred začatím realizáčných prác predložiť na stavebný ťirad odsúhlasený projekt organizácie
dopravy s dopravným značením počas výstavby.

19. Do realizačnej dokumentácie, ale najneskór v procese výstavby, zapracovat' požadavky projektu požiarnej
bezpečnosti stavby.

20. Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona
správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydanýin
stavebným povolením a móže mu byt' uložená pokuta do výšky 165 969,59 euro (5 mil. Sk).

21. Po ukončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad písomne návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia a ku návrhu a ku kolaudácii predioží potrebné doklady v zmysle § 17 a § 18 vykonávacej
vyhlášky č. 453/2000.

22. Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným
stavebným úradom.

Rozhodnutie o nánnietkach úěastníkov konania:

*

*

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Odóvodnenie:

Dňa 19.6.20l7 podal stavebník Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava, ktorého
zastupuje Magdaléna Mitsov4, Račianska 65, Bratislava žiadost' o vydanie stavebného povolenia na dokončenústavb"u "Školský bazén v ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 62" v Bratislave na pozet'nku register ,,C" parc. č.
1669/609 v katastrálnom území Karlova Ves. Týmto dňot'n bolo začaté stavebné konanie.
Stavebník bol dňa 20.7.2017 vyzvaný na doplnenie žiadosti. Žiadost' bola doplnená dňa 28.7.2017.
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4:>)ř,Stavebný úrad oznámil dňa 31.7.20l7 začatie stavebného konaiiia pod. č. 8144/201 7/10-UKSP/1 Chb všetkým

znáinym účastiiíkom konania a dotknutým orgáiiom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovení §-61
ods. 2 stavebného zákoiia upustil od ústnelio pojednávaiiia a miestiieho zist'ovaiiia, nakorko pomery staven'Íska
inu boli dobre známe a žiadost' poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé posúdenie nawhovanej
stavby. 'ZAroveř» stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej rrvozu účastníci
konania uplatnit' svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Žiadny dotknutý orgán nepožiadal o predÍženie lehoty na posúdenie v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona,
nevyužil možnost' nahliadnuť do podkladov (v úradné diii, mestská čast' Bratislava - Petržalka) a v zákonom
stanovenej lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebnélio konania nebolo doručené
žiadne stanovisko dotknutého orgánu a žiadne námietky účastníka konania.

Stavebný úrad v uskutočneiiom správnom koiianí preskúmal predloženú žiadost' z hradísk iivedených v § 62
stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgáni'ni a organizáciai'ni a zistil, že
realizáciou stavby alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi
vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo - nei'ná námietky za dodržania podmienok,

Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy - súhlasí bez pripomienok,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava lilavné mesto - súhlasí za splnenia povinností,

Technická inšpekcia a.s - uvádza zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešit'
a odstránit' v procese výstavby.

Stavebný úrad zaistil vzájomiiý súlad predložených stanovísk dotka'iutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné teclinické požiadavky na výstavbu a podmienky územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dí5vody,
ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodimtia.
Účastníci konania:

- Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Ing. arch. Dušan Dinaj, Hlavné mesto SR Bratislava.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podl'a § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne
do 2 (dvoch) rokov odo dňa nadobudimtia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'.

PouČenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava,
odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

l,.,}-
Vladimír Bajan

starosta
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Poplatok:

Správny poplatok podí'a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoršícli predpisov sa
nevyrubuje.

Príloha pre stavebníka:

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastnÍci

1 . Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČ0 00 603 520
2. Magdaléna Mitsová, Račianska 65, 831 02 Bratislava - zástupca
3. Ing. arch. Dušan Dinaj, Hlinická 1, 83105 Bratislava - projektant
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

dotknuté orgány
5. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3
8. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
9. Slovenský zváz telesne postihnutých, ševčenkova 19, 8'5 101 Bratislava 5

Vybavuje: Ing. arch. Jana Chebeňová, tel.: 02/68 288 887


