
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Franti'ska ě. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

č. KV/SU/1792/201 7/14072/MZ Bratislava 03.08.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podl'a ust. F3 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v spojení
s ust. § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie v znenf neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ust.
§7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov,

v správnom-konaní o povolení obnovy konania, vedenom na návrh občianskeho združenia
,,Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava': ako
správny orgán príslušný podl'a ust. § 63 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") z dosiodov podl'a ust. § 62
ods. 1 písm. a) a c) správneho poriadku

povol'uje
obnovu územného konania

vo veci umiestnenia stavby snázvom ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka': dokončeného
rozhodnutím stavebného úradu č. KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 09.03.2016, vydaným
na návrh právníckej osoby Bratislavská teplárenská, a. s. IČO 35 823 542 sídlo Bajkalská 21/A,
829 05 Bratislava, ktoré nadobudlo právoplatnosť na I. stupni dňa 22.04.2016.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad dňa 07.04.2017 prijal návrh občianskeho združenia ,,Združenie domových
samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava" (d'alej len navrhovatel"')
na obnovu územného konania, v ktorom na návrh právnickej osoby Bratislavská teplárenská, a.. s.sídlo Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, zastúpenej právnickou osobou VUPEX, a. s. IČO
31 322891, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, dňa 09.03.2016 vydal rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby s názvom ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka" na pozemkoch v kat. ú.
Dúbravka a kat. ú. Karlova Ves vymenovaných vo výroku uvedeného územného rozhodnutia č.
KV/SU/641/2016/5002/KJ vznení opravy chyby vjeho písomnom vyhotovení listom zo dňa
07.12.2016 č. KV/SU/641/2016/22518/KJ. Uvedené územné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnost' dňa 22.04.2016.

Navrhovatel' argumentoval, že sú splnené podmienky na obnovenie územného konania
z dóvodu podl'a
- § 62 ods. 1 písm. a) správneho poriadku, pretože po právoplatnosti uvedeného územného
rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti alebo dókazy, ktoré mohli mat' podstatný vplyv na
rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatnit' bez zavinenia účastníka konania, a to vyjadrenie
Ministerstva životného prostredia SR č. 2987/2017-1.7./ak, z ktorého vyplýva, že predmetná
stavba podlieha zist'ovaciemu konania podl'a § 18 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (d'alej ,,EIA") v zmysle jeho prílohy 8, odvetvie 2 - energetický priemysel,
položka 14 - priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody,
- § 62 ods. 1 písm. c) správneho poriadku, pretože nesprávnym postupom správneho orgánu sa
účastníkovi konania odňala možnost' zúčastnit' sa na konaní, čo mohlo mat' podstatný vplyv na



rozhodnutie a náprava sa nemohla urobit' v odvolacom konaní s tým, že tento vytýkaný
nedostatok je priamym dósledkom predchádzajúcej okolnosti; nakorko sa neuskutočnilo
zist'ovacie konanie, nemohol sa ani ustálit' okruh účastníkov konania práve preto, že dotknutá
verejnost' zo zist'ovacieho konania je automaticky účastníkom aj územného konania; navyše si
uplatnil právo účasti aj z titulu tzv. iného práva k pozemku spočívajúceho v hmotno-právnom
vzt'ahu k drevinám, ktoré sú v kolízii stavby s tým, že navrhovatel' má v konaní o povolení výrube
drevín postavenie účastníka konania, z ktorého si odvodzuje aj tzv. iné právo k pozemku, pričom
v konaní o výrube drevín, vedenom pod spisovou značkou KV/ZIVP/84/2017/452/LL sa v tom
čase ešte právoplatne nerozhodlo,
- § 62 ods. l písm. e) správneho poriadku s tým, že rozhodnutie sa opiera o dókazy, ktoré sa
ukázali ako nepravdivé; ide o chybnú správnu úvahu stavebného úradu, že na danú stavbu nie jinie)e

MZPpotrebné posudzovanie vplyvov podl'a zákona EIA, hoci nový dókaz (spomínané vyjadrenie
SR) konštatuje, že vykonané byt' malo a tým bolo porušené ustanovenie § 38 ods. 3 uvedeného
zákona o pos-udzovaní vplyvov-na ŽP; d'alej konštatoval, že nakol'ko vo veci nebol vydaný súhlas
na výrub drevín, územné rozhodnutie bolo vydané tiež v rozpore s § 103 ods. 6 zák. č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň boli nedostatočne posúdené vplyvy na životné
prostredie podl'a E3 37 ods. 2 stavebného zákona ako aj ustanovení §l40c stavebného zákona, a
preto je napadnuté rozhodnutie založené na nepravdivých a neúplných podkladoch rozhodnutia.

Navrhovaná líniová stavba, pozostávajúca zo stavebných objektov SO Ol
Elektroinštalácia + dial"kové ovládenie, SO 02 Pripojenie na rozvodnú siet", 50 3 Stavebná čast' a
prevádzkových súborov PS Ol Strojnotechnologické zariadenie, PS 02 Elektroinštalácia + MaR,
bola uvedeným územným rozhodnutím umiestnená v trase nachádzajúcej sa v kat. ú. Dúbravka a
kat. ú. Karlova Ves, ktorá je vedená v areáli Bratislavskej teplárenskej, a. s. Tepláreň západ a v
areáli Prvej rozvojovej spoločnosti, a. s. - nadzemná čast' trasy na ul. Polianky, d'alej popri ul.
Polianky, križovaním diarnice D2 pretlakom cca 145 m od severného portálu tunela Sitina, popri
Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke Lamačská - Mokrohájska),
popri Lamačskej ceste pretlakom do areálu Nemocnice svátého Michala a. s. (býv. Vojenskej
nemocnice). Podra dokumentácie pre územné konanie vypracovanej v 09/2015 spoločnost'ou
VUPEX, a. s. Bratislava a SES Energoprojekt , s. r. o. Bratislava jej účelom má byt' riešenie
napojenia lokality Patrónka v Bratislave s budúcim prednostným napojením novej Univerzitnej
nemocnice (areál bývalej Vojenskej nemocnice) a s perspektívnym napojením stávajúcich
objektov (administratívne budovy, škola, vedecko-výskumné pracoviská).

Stavebný úrad v uvedenej veci rozhodol v poslednom stupni a ako správny orgán
príslušný podi'a § 63 ods. 1 správneho poriadku v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku
listom zo dňa 31.05.2017 č. KV/SU/1792/2017/10421/MZ účastníkom územného konania
verejnou vyhláškou oznámil začatie konania o návrhu na povolenie obnovy územného konania
o umiestnení predmetnej líniovej stavby, ktorý navrhovatel' podal z uvedených d6vodov podl'a
§ 62 ods. 1 písm. a), písm. c) a písm. e) správneho poriadku.

Zároveň osobitným listom zo dňa 31.05.2017 č. KV/SU/1792/2017/10515/MZ vyžiadal
od Okresného úradu Bratislava, odbom starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia stanovisko k návrhu na umiestnenie predmetnej
líniovej stavby s ohl'adom na to, ze v územnom konaní písomne listom zo dňa 21.01.2016 č.
KV/SU/3740/2015/17464/KJ podl'a § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného
konania, ktorého predmetom bolo umiestnenie uvedenej líniovej stavby horúcovodu aj
uvedenému úradu, ktorý mal v konaní postavenie dotknutého orgánu. Oznámenie o začatí
konania obsahovalo objektovú sústavu stavby, vrátane prevádzkových súborov, popis stavby, jej
účel aj popis jej trasy spolu s označením pozemkov, na ktorých má byt' umiestnená. Napriek
uvedenému na podklade oznámenia o začatí konania uvedený orgán z hradiska svojej príslušnosti
podl'a § 3 písm. k) v spojitosti s § 29 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o posudzovaní V]I?YVOV na ŽP") neuplatnil v územnom konaní žiadnu pripomienku alebo
námietku, na podklade ktorej by sa stavebný úrad mohol odóvodnene domnievat', že vo vzt'ahu
k predmetnej stavbe malo byt' uskutočnené zist'ovacie konanie, a preto by mal použit' postup
podl'a § 140c ods. 6 stavebného zákona.

Na podklade uvedeného vyžiadania stavebného úradu, vykonaného v konaní o povolení



obnovy konania, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný dotknutý orgán, listom
zo dňa '21.06.-2017- č. OÚ-BA-OSZP3/2017/062650/LAZ/I-EIA-zs vydal závázné stanovisko
z ktorého vyplýva, že predmetnú stavbu zaradil podra prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní
vplyvov na- ŽP do odvetvia 2. Energetický priemysel, položky 14. Priemyselné odvetvia na
vedenie pary, plynu a teplej vody, vyjadril nesúlad náwhu na vydanie územného rozhodnutiao umiestnera apredmetnej ' lí'niovej 'stavby so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP s tým, že
predmetná stavba si vyžadovala pred začatím povol'ovacieho konania (územného konania)
posúdenie zámeru v zist'ovacom konaní vykonanom pn:slušnýrn orgánom.

Na podklade oznámenia ozačatí konania účastníci konania sa kpredmetu konania
opovolení -obnovy konania akpodkladom veci nevyjadrili. Účastník územného konania
právnická osoba Nemocnica sv. Michala, a. s. Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, ktorá mala
v územnom konaní postavenie účastníka konania z titulu vlastníctva pozemku parc. reg. ,,C" č.
2615/6 kat. ú. Karlova Ves listom zo dňa 15.06.2017 č. NsM 34/2017 oznámila, že ku dňu
doručenia oznámenia ozačatí konania onávrhu na obnovu územného konania už nebola
vlastníkom uvedeného pozemku. Podl'a výpisu z LV č. 2827 KN stavebný úrad zistil, že k zmene
vlastníka, ktorým sa stala právnická osoba ESET, s. r. o., sídlo Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
došlo na podklade kúpnej zmluvy dňom 05.06.2017. Uvedená právnická osoba z titulu právneho
nástupníctva po póvodnom vlastníkovi nadobudla v tomto konaní postavenie účastníka konania.

Stavebný úrad preskúmal d6vody návrhu na obnovu konania a posúdil ho vzmysle
podmienok ustanovených v § 62 ods. 1 písm. a), c) ae) správneho poriadku, podra ktorých
navrhovatel' uplatnil nárok na obnovu územného konania o umiestnení predmetnej líniovej stavby.

Z uvedených ustanovení správneho poriadku vyplýva, že konanie pred správnym orgánom
ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví za podmienok
určených

v písm. a) citovaného ustanovenia, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo d6kazy, ktoré mohli
mat' podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatnit' bez zavinenia účastníka
konania,
v písm. c) citovaného ustanovenia, ak nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi
konania odňala možnost' zúčastnit' sa na konaní, ak to mohlo mat' podstatný vplyv na
rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní,
v písm. e) citovaného ustanovenia, ak sa opiera o d6kazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé,
alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

V predmetnom prípade územného konania ukončeného právoplatným rozhodnutím stavebný úrad
zistil, ze boli naplnené podmienky ustanovené v § 62 ods. 1 písm. a) a c) správneho poriadku.

Po právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia (právoplatné dňa 22.04.20l6) bola
stavebnému úradu navrhovatel'om spolu s návrhom na obnovu konania doručei?á písomnost' - list
Ministerstva životného prostredia SR, sekcie enviromentálneho hodnotenia aodpadového
hospodárstva, odboru posudzovania yp}yyov na životné prostredie (d'alej len ,,MžP SR?) zo dňa
06.04.2017 č. 4783/2017-1.7./ak, ktorého obsah dokazuje, že predmetná líniová stavba
horúcovodu bola uvedeným ministerstvom zaradená podl'a prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní
vplyvov na ŽP do odvetv-ia 2. Energetický priemysel, položky číslo 14. Priemyselné zariadenia na?oložky

MŽP ivedenie pary, plynu ateplej vody. Túto skutočnost' MŽP SR konštatovalo aj v liste zo dňa
15.02.20l7 č. 2987/2017-1.7./ak, ktorým odpovedalo tunajšej mestskej časti na jej vyžiadaniegeg

ZPodbornej pomoci podl'a F3 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v súvislosti
s konaním vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, vedeným podl'a zák. č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V uvedenom liste zo dňa 06.04.20l7
MŽP SR doplnilo, že predmetná činnost' je zaradená v časti B uvedenej prílohy č. 8 k zákonu
o posudzovaní vplyvov na ŽP s tým, že- podl'a 83 18 ods. 2 uvedeného zákona predmetom
zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti musí byt' každá navrhovaná
činnost' uvedená vprflohe č. 8 časti B uvedeného zákona. Zároveň vliste uviedlo, že
na zist'ovacie konanie v predmetnej veci je príslušným orgánom Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie.

Uvedené dókazy, preukazujúce skutočnost', že líniová stavba horúcovodu so zretel'om na
jej zaradenie podl'a zákona o posudzovarrí vplyvov na ŽP, podlieha zist'ovaciemu konaniu, vyšli
najavo až po právoplatnosti územného rozhodnutia. V územnom konaní, ktorého predmetom bola



líniová stavba horúcovodu, príslušný dotknutý oígán - Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie a zároveň aj správny orgán v predmetnom prípade príslušný na
vykonanie zist'ovacieho konania, napriek tomu, že mu písomné oznámenie o začatí konania
o-umiestnení predmetnej stavby zo dňa 21.01.2016 bolo riadne doručené dňa 05.02.2016,
neuplatnil námietky ani pripomienky, zktorých by stavebný úrad mohol zistit', prípadne sa
odóvodnene domnievat', že navrhovaná stavba podlieha rozhodovaniu podl'a zákona
a posudzovaní vplyvosi na ŽP, čo by mu v intenciách §- 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP v spojitosti sustanovením § 140c ods. 12 stavebného zákona bránilo vpredmetnom
územnom konaní rozhodnút' bez rozhodnutia vydaného v zist'ovacom konaní podl'a uvedeného
zákona. Takéto vyjadrenie vo forme závázného stanoviska uplatnil uvedený dotknutý orgán až
uvedeným listom zo dňa 21.06.2017 na vyžiadanie stavebného úradu zo dňa 31.05.2017, t. zn. po
právoplatnosti územného rozhodnutia.

Na podklade uvedených dokumentovaných skutočností bolo v tomto konaní preukázané,
že boli splnené podmienky na povolenie obnovy predmetného územného konania podl'a § 62 ods.
l písm. a) správneho poriadku, nakol'ko uvedená novozistená skutočnost' mohla mat' podstatný
vplyv na rozhodnutie vydané v územnom konaní, pričom potenciálnym účastníkom územného
konania nebola uplatnená bez jeho zavinenia.

V zmysle § 34 ods. 1 stavebného zákona účastníkom územného konania je aj ten, komu
toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, a to podl'a ustanovení § 24 zákona o posudzovaní
vplyvosi na životné prostredie. Poďl'a § 24 ods. 2 uvedeného zákona dotknutá verejnost' má
postavenie účastníka vkonaniach uvedených vtretej časti uvedeného zákona anásledne
postavenie účastníka vpovol'ovacom konaní (územnom) knavrhovanej činnosti bez splnenia
d'alších podmienok, pretože mu to vyplýva z uvedeného ustanovenia stavebného zákona ako
osobitného predpisu. Územné konanie je v zmysle ustanovenia § 3 písm. h) zákona o posudzovaní?redpi

ŽPvplyvov na ŽP povol'ovacím konaním, vktorom sa rozhoduje onávrhu na umiestnenie
p'redmetnej stavbyahorúcovodu, v ktorej má vykonávat' navrhovaná činnost'. Navrhovatel' spÍ,ňa
podmienky vintenciách uvedených ustanovení zákona oposudzovaní vplyvov na ŽP
a stavebného zákona, aby bol zaradený medzi účastníkov územného konania v prípade, ak sa
vykonáva zist'ovacie konanie o posudzovanf vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 18 ods. 2
zákona oposudzovaní vplyvov na ŽP. Tým,-že uvedený postup nebol dodržaný, povinné
zist'ovacie konanie v predmetnom prípade nebolo vykonané, navrhovatel' nemal možnost' uplatnit'
požiadavku svojej účasti vzist'ovacom konaní snásledným zaradením medzi účastníkov
územného konania. Týmto spí"sobom mu bola odřiatá možnost' byt' účastníkom územného
konania, pričom nemožno vylúčit' ani to, že jeho neúčast' v tomto konaní by mohla mat' podstatný
vplyv na rozhodnutie, ktoré je výsledkom -územného konania. Územné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnost' na I. stupni a náprava sa preto nemohla urobit' v odvolacom konaní.

Vzhl'adom na uvedené okolnosti bolo vtomto konaní preukázané, že sú splnené
podmienky na povolenie obnovy úzertmého konania určené v e) 62 ods. l písm. c) správneho
poriadku.

Ióvody uvedené navrhovatel'om pre povolenie obnovy územného konania podl'a § 62
ods. 1 písm. e) správneho poriadku nezakladajú nárok na jeho obnovu, pretože v konaní neboli
predložené dokumenty, na podklade ktorých by si stavebný úrad vytvoril správnu úvahu o tom, že
predmetný zámer nevyžad'uje zist'ovacie konanie podl'a -zákona -o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Predmetné územné rozhodnutie sa neopieralo o také dókazy, ktoré by sa ukázali ako nepravdivé.
Dókazy potvrdzujúce, že zámer vyžadoval zist'ovacie konanie boli predložené ako nové až
po právoplatnosti územného rozhodnutia v tomto konaní preukazujú nárok na obnovenie konania
podl'a § 62 ods. 1 písm. a) správneho poriadku. Prípadná neúplnost' podkladov konania
nespósobuje nepravdivost' dókazov hodnotených v konaní pred vydaním rozhodnutia.

Vzhl'adom na skutočnosti a okolnosti uvedené v odóvodnenf tohto rozhodnutia stavebný
úrad vyhovel návrhu na povolenie obnovy predmetného územného konania a povolil jeho obnovu
tak ako je to výroku uvedené s tým, že sa povol'uje v celom rozsahu. V súlade s ustanoveniami
§ 64 správneho poriadku v merite veci bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozhodnutia
v novom konaní, ktoré uskutoční stavebný úrad. Procesným dósledkom tohto rozhodnutia je jeho
odkladný účinok. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti nemožno začat' výkon napadnutého



rozhodnutia ani v jeho výkone prípadne pokračovat'. Póvodné rozhodnutie bude zrušené novým
rozhodnutím.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší
stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie má odkladný účinok. Nemožno ho preskúmat' súdom podra príslušných
ustanoverrí Správneho súdneho poriadku.
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Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakol'ko ide o líniovú stavbu

vlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch
pozemky kat. ú. Dúbravka
- Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava pozemky registra ,,C" 2484/1,
2485/1, 2485/7, 2485/8 v zastúpená právnickou osobou VUPEX, a. s. Trnavská cesta 27/B,
381 04 Bratislava

- Prvá rozvo3ová spoločnost', a. s. Polianky 6A, 841 04 Bratislava pozemok reg. ,,c" parC. č.
2486/4

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava pozemky
registra ,,C" parc. č. 2520/1, pozemok parc. č. 2515 k. ú. Dúbravka LV nezaložený (v časti
pozemok reg. E parc. č. 1385 evidovaná na LV č. 5290)
pozemky kat. ú. Karlova Ves
- Hlavné mesto SR Bratislava - pozemky reg. ,,c" parC. č. 2525/1, 2530/39, 19788, 19792/101,
19792/201, 21634/1, 22307/1,
- SR, správa Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava - pozemky parc. registra
,,C" č. 2530/5, 2530/1 1, 2530/20, 2530/34, 2618/3, 2530/38, parc. č. 19789, 19792/2, 19792/1,
- Národná dialničná spoločnost', a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava - pozemky parcely
register ,,C" 3889/39, 3889/1, 3889/43, 3889/170,
- Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava - pozemok parcela registra ,,C"
parc. č. 2531,
- ESET, s. r. o., sídlo Einsteinova 24, 851 0l Bratislava - pozemok parc. reg. ,,C" č. 2615/6,
- SR, správa Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36817 15 Bratislava - pozemky parc.
reg. ,,C" č. 2533/1, 2526/1, 2530/21, 2530/22, 2530/3, 3889/159, 3889/160, 2620/1, 26?8/5,
2618/4, 2619/9, 2616/5 listy vlastníctva k uvedeným pozemkom nie sú založené (v časti pozemky
reg. ,,]E" parC. č. l 9792/3, 22307/2 - LV č. 4981)

Na vedomie:

účastníkom konania (upovedomenie zasielané na vedomie nemá účinky doručenia)
- Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, predseda
Marcel Slávik - navrhovatel'
- Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratíslava
- Prvá rozvojová spoločnost', a. s. Polianky 6A, 841 04 Bratislava



- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
- Slovenská akadémia vied, štefánikova 49, 814 38 Bratislava
- Národná dialničná spoločnost', a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
- Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
- ESET, s. r. o., sídlo Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36817 15 Bratislava

-Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves so žiadost'ou o zverejnenie na úradnej tabuli
-MČ Bratislava-Karlova Ves, starostka
-MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a zivotného prostredia
- MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie územného rozvoja
-spis
-a/a 2 x

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli- Miestneho úradu MČ Brati-slava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň
vyvesenia. Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a
úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame potvrdenú verejnú vyhlášku vrátiť spáť.
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Pečiatka a podpis

MIESTNY úRAD MESTS;EJ čASTl
BFIATISLAVA - KARLOVA VES

NAM. SV. í:súrůříšů-a
842 62 BRATISLAVA 4
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