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ROZHODNUTIE 
O DODATOČNOM POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM 

 
Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 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, ustanovenia § 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 

(ďalej len "správny poriadok"), preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, 

ktorú dňa 9.12.2016 podal stavebník 

IPD - International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52  Bratislava, IČO: 35 874 775, 

ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Delta 2000, spol. s r.o., Mandľová 41, 851 10 Bratislava, 

a spoločnosť STAVO-ing, spol. s r.o., Koceľova 9, 821 08  Bratislava 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e 

zrealizované stavebné práce na stavebnom objekte SO 01 Polyfunkčný dom, ktorý je súčasťou stavby 

"Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava, objekt Polyfunkčný dom" - nebytová budova 

Bratislava, Petržalka, Einsteinova 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 5105/299, 5105/300 v katastrálnom území Petržalka. 

Vo vzťahu k predmetnej zmene stavby bolo dňa 19. 9. 2016 vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod 

č. 7245/2016-1.7./ak  rozhodnutie o tom, že zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčné centrum Einsteinova, 

objekt Polyfunkčný dom“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené rozhodnutie 

je prístupné na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk. 

 

Na stavebnom objekte SO 01 Polyfunkčný dom boli zatiaľ zrealizované pilótové základy stavby s vloženými 

registrami na využitie geotermálnej energie ako ďalšieho zdroja energie pre prevádzku budovy, hrubá stavba 

podzemnej časti stavby a najspodnejšej časti nadzemnej časti stavby. 

 

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením k jej 

dodatočnému povoleniu, vypracovanej spoločnosťou SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Ing. arch. Matejom 

Siebertom, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, a overenej v tomto konaní; táto je neoddeliteľnou prílohou 

tohto rozhodnutia, zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri ďalšom uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä 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 spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcne-centrum-einsteinova-objekt-polyfunkcny-dom
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3. Pri realizácii stavebných prác musia byť 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 schopnosťou pohybu a orientácie a 

príslušné technické normy. 

4. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Pred realizáciou výťahov je stavebník povinný predložiť realizačný projekt časti výťahy na 

posúdenie oprávnenej právnickej osobe, Technickej inšpekcii, a.s., následne doklad predložiť 

stavebnému úradu. 

6. Pred realizáciou reklamných stavieb na objekte SO 01 Polyfunkčný dom, ktoré sú súčasťou 

projektovej dokumentácie k dodatočnému povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením a tiež 

predmetom tohto povolenia, je stavebník povinný stavebnému úradu predložiť podrobnejšiu 

dokumentáciu k týmto reklamným stavbám a zrealizovať ich v súlade s príslušnými technickými 

normami a platnými hygienickými predpismi. 

7. Tie podmienky stavebného povolenia a jeho zmien, ktoré neboli zmenené týmto rozhodnutím a nie sú 

v rozpore s projektovou dokumentácia stavby overenou v tomto konaní o dodatočnom povolení zmeny 

stavby, zostávajú v platnosti. 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií: 

Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia - záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2016/076174/2 zo 

dňa 19.8.2016: 

8. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: 

- naše záväzné stanoviská 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO) 

- podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 

532/2006 Z. z. 

- vyplnený určovací list JÚBS vo dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 ods. 4 vyhlášky č. 532/2006 Z. z., 

s prideleným poradovým číslom úkrytu od Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 2571/1/2016 zo dňa 6.10.2016: 

9. Zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v odbornom stanovisku č. 2571/1/2016 zo dňa 6.10.2016 

doriešiť a odstrániť v procese výstavby. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 35145/4020/2016/Ri zo dňa 20.9.2016: 

10. Vo vodomernej šachte na prípojke DN 150 požadujeme osadiť iba jednu fakturačnú vodomernú zostavu so 

združeným vodomerom. Pre areálový rozvod vody je možné osadiť podružný vodomer (naša spoločnosť 

nedodáva, ani nefakturuje) až za vodomernou šachtou. 

11. Upozorňujeme, že vodovodné prípojky objektov nesmú byť za žiadnych okolností prepojené a musia byť 

navrhnuté preventívne opatrenia na ochranu fakturačných zostáv, ak by k takému prepoju prišlo. 

12. Ostatné pripomienky a podmienky uvedené v predchádzajúcich stanoviskách ostávajú v platnosti. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO - súhlas č. OU-BA-OSZP3-

2016/040860/GIB/IV na povolenie zmien stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 14.4.2016 a súhlas 

č. OU-BA-OSZP3-2016/083754/GIB/IV na povolenie zmien zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 12.9.2016 

(kotolňa v objekte B a dva náhradné zdroje elektrickej energie - dieselagregáty): 

13. K žiadosti o súhlas na užívanie zdroja: 

a) predložiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane rezu, resp. výškopisu, 

preukazujúceho skutočnú výšku výduchov, 

b) protokol o nastavení horákov kotlov. 

14. Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.  

15. Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie musí byť 

prerokovaná a schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia. 
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16. Na užívanie zdroja je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 

Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

17. K žiadosti o vyššie uvedený súhlas je potrebné predložiť správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní, 

preukazujúcu dodržanie emisných limitov ako aj podmienok vyplývajúcich pre zdroj znečisťovania 

ovzdušia z vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

18. Vyššie uvedené meranie bude vykonané v čase ostatných skúšok zariadenia nezávislými, oprávnenými 

osobami v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.  

19. Podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznámiť 

plánovaný termín oprávneného merania Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu ochrany 

ovzdušia Bratislava a Okresnému úradu Bratislava. 

20. Súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

predložiť tunajšiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania vypusteného množstva emisií z 

predmetného zdroja. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava - stanovisko č. HŽP/14767/2016 zo dňa 17.10.2016: 

21. Požiadavky (bod 1 – 6), ktoré sú súčasťou stanoviska zn.: HŽP/1820/2013 zo dňa 4.1.2013 zostávajú 

naďalej v platnosti a ich splnenie bude preverená pri kolaudácii stavby. 

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 27.9.2016: 

22. Pripojenie predmetného objektu na elektrickú energiu s inštalovaným výkonom Pi=2528,4 kW a 

maximálnou rezervovanou kapacitou (súčasný výkon) Pp=1631,2 kW bude zabezpečené z navrhovanej 

odberateľskej vstavanej transformačnej stanice 3 x 800 kVA, ktorá bude pripojená zaslučkovaním na 22 kV 

káblové vedenie L 2003 v úseku medzi trafostanicou TS 1200-000 a trafostanicou TS 1455-000 káblom 

typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240mm
2
. Pripojenie bude riešené v rámci preložky VN káblových vedení L2003 

a L1063. 

23. Navrhovanú vstavanú odberateľskú transformačnú stanicu požadujeme umiestniť na prízemí objektu 

prístupnú z verejne prístupného miesta tak, aby vstup do priestoru situovania navrhovanej TS bol 

zabezpečený pre pracovníkov Západoslovenská distribučná, a.s. v každú dennú a nočnú hodinu za účelom 

kontroly, výmeny technologického zariadenia a pod. - zodpovedný investor. Výstavbu odberateľskej 

transformačnej stanice zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.  

24. Preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. budú riešené v zmysle 

§ 45 Zákona č. 251/2012 Z. z. 

25. Existujúce VN káblové vedenie L 2003 sa v predmetnej oblasti preložky odkope v smere z TS 1200-000, 

uloží do novej trasy dĺžky 77m a zaústi sa do novonavrhovanej vstavanej odberateľskej trafostanice 3 x 800 

kVA. V smere od TS 1455-000, v mieste existujúcej spojky (táto spojka sa vymení za novú) sa existujúce 

VN káblové vedenie zospojkuje s novým VN káblovým vedením typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240, toto nové 

káblové vedenie uložené v novej trase dĺžky 146 m sa zaústi taktiež do novonavrhovanej vstavanej 

odberateľskej trafostanice 5 x 800 kVA. Existujúce VN káblové vedenie L2003 typu 2 x 3 x NA2XS(F)2Y 

1x240 (prípojka pre exist. TS 1455-000), ktorého trasa sa nemení, bude uložené do ochranných rúr, resp. 

žľabov TK2 podľa platných STN s použitím troch manipulačných zaťahovacích revíznych šácht. 

26. Existujúce VN káblové vedenie L1063 typu 3 x AXEKVCEY 1x240 sa vtrase dĺžky 175 m odkope 

a preloží do novej trasy súbežne s prekladanou časťou L2003 a na konci úseku (v smere do R8125) sa 

zaspojkuje, ak by bola dĺžka exist. káblového vedenia dlhšia ako dĺžka novej trasy, prípadne sa preloží do 

novej trasy bez prerušenia, ak dĺžka prekladaného exist. káblového vedenia bude rovnaká ako dĺžka novej 

trasy a bude to technicky možné. V prípade, že by zrealizovanie tejto preložky L1063 nebolo z akýchkoľvek 

dôvodov možné, sa preložka zrealizuje naspojkovaním na začiatku a na konci predmetnej novej trasy 

a vybudovaním nového VN káblového vedenia typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240. 

27. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj 

oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN 

a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí 

VVN Čulenova č. 3. 
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28. Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené v trafostanici, prístupné pracovníkom 

Západoslovenská distribučná a.s. každú dennú i nočnú hodinu - zodpovedný investor stavby. Umiestnenie 

merania musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej 

energie“, je dostupný na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk v časti 

O spoločnosti, Predpisy prevádzkovateľa (http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovatela). 

Meranie bude nepriame, budú použité úradne ciachované meracie transformátory prúdu s prevodom 60/5 

s triedou presnosti 0,5s.  

29. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v 

navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenská 

distribučná, a.s. 

30. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať 

so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia 

príslušných STN. 

31. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom pohybovať 

osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, je nutné vykonať 

poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

32. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a.s. požadujeme požiadať 

tím sieťových služieb VN a NN (kontakt: koordinátor sieťového servisu p. Miklos Pavol 02/50613271, 

pavol.miklos@zsdis.sk) o technický dozor. 

33. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. 

energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby 

majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom 

nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti. 

34. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná 

na základe žiadosti, po vybudovaní odberateľskej transformačnej stanice a zrealizovaní preložky na základe 

Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá je evidovaná pod číslom 1322100003-

ZoVP. 

35. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

 

Stavebník je povinný dodržať podmienky a požiadavky všetkých platných stanovísk, vyjadrení 

a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou - najmä, nie však výlučne, podmienky 

uvedené v tomto rozhodnutí. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Odôvodnenie: 

Na stavbu „Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava, objekt Polyfunkčný dom“ vydala Mestská časť 

Bratislava-Petržalka dňa 4.11.2013 rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením a o predĺžení lehoty na 

dokončenie stavby č. UKSP 3891-TX1/2013-Vč-23, ktorému predchádzali ďalšie rozhodnutia - územné 

a stavebné. Následne na základe žiadosti stavebníka vydala dňa 14.12.2015 rozhodnutie o predĺžení lehoty na 

dokončenie stavby č. 10167/2015/10-UKSP/Vč-42. 

Stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dohľadu uskutočneného dňa 24.11.2016 zistil, že stavebník 

vykonal práce na hlavnom stavebnom objekte stavby v rozpore s rozhodnutím o zmene stavby pred jej 

dokončením č. UKSP 3891-TX1/2013-Vč-23 zo dňa 4.11.2013. V rozpore s uvedeným rozhodnutím boli zmeny 

základov stavby a posun modulových osí nosných konštrukcií objektu v rámci jeho pôdorysu, pričom 

k rozšíreniu samotného pôdorysného rozsahu objektu nedošlo. 

Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu stavebník dňa 9.12.2016 sám požiadal o dodatočné 

povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a o zmenu lehoty na dokončenie stavby. K zmene stavby pred jej 

dokončením už predtým pripravoval stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. 

http://www.zsdis.sk/
http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovatela
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Stavebný úrad dňa 12.1.2017 oznámil začatie konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s § 88a stavebného 

zákona o nariadení odstránenia nepovolenej zmeny stavby s možnosťou jej dodatočného povolenia, vyzval 

stavebníka na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v lehote do 60 dní 

odo dňa doručenia výzvy o ďalšie doklady o tom, že dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného 

plánovania a osobitnými predpismi, a konanie prerušil. Stavebník dňa 1.2.2017 žiadosť doplnil o požadované 

doklady. 

Vzhľadom na to, že vlastník stavby preukázal, že dodatočné povolenie zmeny stavby nie je v rozpore 

s verejnými záujmami a je vlastníkom pozemku zastavaného predmetným stavebným objektom, stavebný úrad 

dňa 2.2.2017 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad stanovil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 

organizácie svoje stanoviská. V tejto lehote nevzniesol námietky ani pripomienky voči možnosti dodatočného 

povolenia zmeny stavby pred jej dokončením žiaden z účastníkov konania.  

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej 

dokončením alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na 

jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave - stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-802/2016 

zo dňa 11.8.2016 

- Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia - záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2016/076174/2 

zo dňa 19.8.2016 

- Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 2571/1/2016 zo dňa 6.10.2016 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 35145/4020/2016/Ri zo dňa 20.9.2016 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO - súhlas č. OU-BA-OSZP3-

2016/040860/GIB/IV na povolenie zmien stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 14.4.2016 a 

súhlas č. OU-BA-OSZP3-2016/083754/GIB/IV na povolenie zmien zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 

12.9.2016 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava - stanovisko č. HŽP/14767/2016 zo dňa 17.10.2016 

- Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 27.9.2016 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 

vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu 

konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 

dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania: 

- IPD - International Property Development, s.r.o.,  Hlavné mesto SR Bratislava,  SIEBERT + TALAŠ, spol. 

s r. o., Krasovského s. r. o. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať 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 preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

Vladimír Bajan 

starosta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 

60 písm. g  vo výške 1800.00 € a 2 x položky 60 písm. j  vo výške 2 x 150.00 €, spolu 2100.00 €, bol zaplatený 

dňa 26.1.2017. 

 

Príloha pre stavebníka: 

- overená projektová dokumentácia stavby 

 

 

Doručí sa: 

účastníci 

1. IPD - International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52  Bratislava 

2. Delta 2000, spol. s r.o., Mandľová 41, 851 10  Bratislava 

3. STAVO-ing, spol. s r.o., Koceľova 9, 821 08  Bratislava 

4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 

5. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava 

6. Krasovského s. r. o., Námestie slobody 28, 811 06  Bratislava 

  

dotknuté orgány 

7. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 

8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1 

9. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Dopravno - inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28  Bratislava 

10. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3 

11. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 

12. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava 

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29 

14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

15. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OKaP, OO, ŠVS, Tomášikova 46, 

      832 05  Bratislava 3 

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava 

17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1 

18. Ministerstvo ŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho 

       posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-

Petržalka až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.  

 

 

Zverejnené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie a zvesenie zverejnenia oznámenia 

 

 

Vybavuje: Ing. arch. Pavel Vodička, t. č. 02/68 288 887 


