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ROZHODNUTIE 

 
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"), v stavebnom konaní preskúmala podľa § 62 stavebného zákona žiadosť 

o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.9.2018 podal 

VODOTIKA a.s., Bosákova 7, 851 02  Bratislava, 

ktorú zastupuje Ing. Blanka  Zechmeisterová, P.O.BOX 191, 851 20  Bratislava 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

Polyfunkčný dom Vodotika 

Bratislava, Petržalka, Bosákova 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 5393/23, 5393/24 v katastrálnom území Petržalka 

s prípojkami inžinierskych sietí na pozemkoch  registra „C“ parc. č. 5211/5, 5393/1, 5413/7, 5413/56 a 5413/55   

v katastrálnom území Petržalka.. 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 19.9.2016 pod č.sp. 164/2016/10-UKSP/Ku-17. 

Stavba obsahuje: 

 SO 100 Polyfunkčný dom - hlavný objekt 

 SO 102 Terénne a sadové úpravy 

 SO 104 Prípojka vody 

 SO 105 Kontajnerové stojisko 

 SO 107 Verejné osvetlenie 

 SO 109 Teplovodná prípojka 

 SO 110 Časť miestnej siete NN 
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Prevádzkové súbory: 

 PS 01 Zariadenie vzduchotechniky 

 PS 02 Výťahy 

Výmera novej podlahovej plochy v nadzemnej časti stavby (resp. podlahových plôch v nadzemnej časti 

jednotlivých budov stavby): 3876,98 m². 

Stavba je navrhnutá ako polyfunkčný dom s prevládajúcou funkciou ubytovania, v ktorej boli umiestnené 

priestory na prechodné ubytovania , byty, obchodné a garážové priestory. Okrem základnej funkcie je stavba 

vybavená potrebou infraštruktúrou. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval,  

Ing. Peter Káčerik v júni 2018 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo 

fyzickou osobou na to oprávnenou. 

3. Pri 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. 

4. Pri uskutočňovaní 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. 

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

6. Stavebník je povinný viesť o vykonaných prácach jednoduchý záznam (stavebný denník) a stavbu označiť 

štítkom s týmito údajmi: 

 označenie stavby 

 označenie stavebníka 

 označenie zhotoviteľa stavby 

 kto a kedy stavbu povolil 

 termín dokončenia stavby 

7. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je stavebník povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov 

vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby, oprávnenou osobou, v prípade, že ich využitie nie je možné. 

Ku kolaudácii žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby. 

8. Stavba podľa § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne. 

9. Stavebník je povinný na stavenisku udržiavať poriadok. 

10. Počas realizácie výstavby zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých 

priestorov a komunikácií. 

11. Zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám.  

12. Počas prác treba dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 

o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

13. Výrub vykonať až po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia na stavbu. 

14.  Výrub drevín uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja. 
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15. V prípade výrubu drevín vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného 

odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevinách určených na výrub nehniezdi chránený 

druh, a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred 

realizáciou výrubu. 

16. Drevené zvyšky musia byť okamžite odstránené, bez vytvárania akejkoľvek medziskládky na dotknutej 

alebo susednej parcele. 

17. Uskutočniť v termíne do kolaudácie stavby náhradnú výsadbu v počte 11 ks vzrastlých stromov. Výsadbu 

budú tvoriť odrastené stromy s obvodom kmeňa 18-20 cm a s vytvorenou korunkou v výške 2,20 m a pri 

ihličnatých drevinách s výškou min. 1,50 m. 

18. Výsadba sa uskutoční na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa podľa projektu sadových úprav, ktorý treba 

predložiť pred vydaním stavebného povolenia na odsúhlasenie ochrany prírody. 

19. Zabezpečiť pravidelnú údržbu náhradnej výsadby po dobu troch rokov od dňa je uskutočnenia, v prípade 

vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizovať dosadbu. 

20. Doručiť na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka doklad o vysadení náhradnej výsadby. 

21. Podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých orgánov: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava: 

 Do realizačného projektu zapracovať stavebno-technické opatrenia a odporúčania vyplývajúce 

z predloženej hlukovej štúdie  v chránených navrhovaných priestoroch. 

 Prevádzku reštaurácie riešiť v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 

o hygiene potravín a Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania v znení neskorších predpisov 

 Vyústenie a technické zabezpečenie vetracích zariadení reštaurácie riešiť tak, aby neboli zdrojom 

obťažujúcich prachových látok a hluku pre dotknuté prostredie. 

Západoslovenská, distribučná, a.s.: 

 Napájanie objektu bude zabezpečené z existujúcej distribučnej trafostanice TS 1886-000 

 Vytvoriť verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania distribučných rozvodov Západoslovenská 

distribučná, a.s. pre potreby napájania budúcich odberateľov v rámci územia predmetnej štúdie.     

 Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať 

Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o pripojení 

 Majetkovým rozhraním budovaných súčastí elektrifikácie objektu investora budú Poistkové spodky na 

vývode Z TS 1886-000 

 Stavba musí zohľadňovať všetky existujúce VVN, VN a NN zariadenia spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v súlade s § 43 č. 251/20123 Z.z. a nadväzných legislatívnych 

predpisov. 

 Pri realizácii stavby sa budú v ochrannom pásme existujúcich 22kV vedení pohybovať stavebné 

mechanizmy a pracovníci investora je nutné dodržať nasledovné podmienky: 

 Umožniť vstup pracovníkom prevádzkovateľa el. vedenia na svoj pozemok za účelom vykonania 

revízií, údržby a opráv el. vedenia. 

 Pri stavbe dodržať všetky bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému dotyku s vedením 

predmetmi a náradím, ktoré sa pri stavbe používanú 

 Za bezpečnosť pri práci, z hľadiska priblíženia sa k živým častiam VN vedenia, ktorí sa zúčastňujú 

prác, v plnej miere zodpovedá stavebník. 

 Škody, ktoré vzniknú počas výstavby na zariadení  v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. je stavebník uhradiť vlastníkovi dotknutých energetických zariadení 

 Dodržať ustanovenia §-u 43 ods.4) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. 

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

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, ručným spôsobom. Pri prácach dodržať bezpečnostné predpisy 

a ustanovenia príslušných STN 

 Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať pre zariadenia VN 

a NN pracovníka tímu správy energetických zariadení VN, NN, VVN o technický dozor. 

 Pred zahrnutím výkopov, distribučné káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s mechanickou 

ochranou a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu SEZ Bratislava a VVN stavebný dozor 
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 Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných technických noriem  a za použite 

prvkov v DS výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská distribučná, 

a.s. 

Hlavné mesto SR Bratislava odd. životného prostredia a mestskej zelene: 

 Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

vznikajúcich pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje 

s prašnými látkami zakapotovať. 

 Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostaočnú vlhkosť povrchov 

 V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázať odvod znečisteného vzduchu v garáží . 

v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázať množstvo odsávaného vzduchu na jedno parkovacie 

miesto, podľa normy STN 73 60 58 v znení b-8/1989 – Hromadné garáže. 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia: 

Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO) 

- Podrobne dopracované dispožičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s prílohou č. 

1 časť tretia – jednoduché úkryty, odst. I pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac k vyhláške č. 

532/2006 

- Vytlačený určovací list JÚBS v dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 odst. 4 vyhl. 532/2006 

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

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

 Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

 Kvalita odvádzaných vôd z povrchového odtoku cez dažďovú kanalizáciu musí byť v súlade 

s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. 

  Rešpektovať ustanovenia § 37 - 42 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  o zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami. 

 Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 

 Odvádzanie dažďových vôd riešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtoku na cudzie pozemky 

a komunikácie. Pri odvedení zrážkových vôd infiltráciou zabezpečiť hydrogeologický posudok, ktorý 

zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podložia v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách. 

 

Technická inšpekcia, a.s.: 

 Dodržať zistenia a pripomienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 

2524/1/2018 zo dňa 7.8.2018. 

 Predložiť podrobnejšiu dokumentáciu (realizačný projekt) – časť výťahy na posúdenie oprávnenej 

osobe, Technickej inšpekcii, a.s. 

 

Siemens Mobility, s.r.o.: 

 Pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne 

 Všetky obnažené káblové rozvody realizovať káblom CYKY 4B x 10mm² a uložiť ich v celej dĺžke do 

ohybnej dvojplášťovej korugovanej chráničky FXKVR 63. 

 Všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek 

 Stožiarová základy vybudovať podľa technologického predpisu výrobcu stožiarov ELV Produkt Senec, 

a.s. 

 Pre realizáciu svetelných miest   použiť 2 ks nových obojstranne žiarovo pozinkovaných stožiarov 

OSUD 89/08, 2ks nových žiarovo pozinkovaných výložníkov V1T-10-89-5°, 2 ks nových svietidiel 

SITECO SL 11, Midi LED 67W 4000K a 2 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí GURO EKM 2035 

1xE27. 

 Novovybudované zariadenie očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO Siemens, 

s.r.o. 

 Demontáž zariadenia VO vykonať bez poškodenia, a zariadenie VO odovzdať správcovi verejného 

osvetlenia mesta Vratislava, ktorým je Magistrát hl. mesta SR , 

 Pred zahájením stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. 
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 V prípade križovania sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, dodržať ochranné pásma 

pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. 

 V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO prizvať pred vykonaním prác stavebný dozor 

Siemens, s.r.o., a spoločne dohodnúť spôsob realizácie 

 K odovzdaniu staveniska pred zasypaním káblov a ku kolaudácii predvolať stavebný dozor Siemens, 

s.r.o. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný 

inšpektorát: 

 POD zosúladiť s plánovou výstavbou v danej lokalite. 

 Dodržať podmienky uvedené v stanovisku KRPZ-BA-KDI13-2767-001/2018 zo dňa 3.8.2018 

 

22. Dodržať všetky podmienky uvedené v územnom rozhodnutí k danej stavbe č. 164/2016/10 UKSP-

Ku-17  zo  dňa 19.9.2016. 

Po ukončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad písomne návrh na kolaudáciu. 

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným 

úradom. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Odôvodnenie: 

Dňa 24.9.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 19.9.2016 pod č.sp. 

164/2016/10-UKSP/Ku-17. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala 

dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a 

pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

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 

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 krízového riadenia. Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., Technická 

inšpekcia, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného 

zboru, KDI, Siemens, s.r.o., Slovenský zväz telesne postihnutých,  Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Západoslovenská distribučná, a.s.,  Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Hlavné mesto  SR Bratislava, odd. životného prostredia a mestskej zelene, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava. 

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 a podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne 

do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
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So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

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 vydaným stavebným povolením a 

môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 969,59 euro. 

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. 

 

 

 

 

Ján Hrčka 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

Poplatok: 

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

celkom 1100.00 € bol zaplatený dňa 10.10.2018. 

 

Príloha pre stavebníka: 

overená projektová dokumentácia 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka: 

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka po dobu 

15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
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Doručí sa: 

Účastníci /verejnou vyhláškou/ 

1. VODOTIKA a.s.,, Černyševského 26, 851 01  Bratislava 

2. Ing. Blanka  Zechmeisterová, P.O.BOX 191, 851 20  Bratislava 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

4. Vodotika MG, Bosáková 7, 851 04  Bratislava  

5. ChP Invest, s. r. o., Strážna 9/I, 831 01  Bratislava,  IČO: 44 180 021 

6. Vlastníci bytov a NP, Bosákova 7, parc. č.  5395/9,22 k ú, Petržalka 

7. Vlastníci bytov a NP, Lužná 1,3,5, parc. č. 5395/35,34,20 k.ú. Petržalka 

8. Vlastníci bytov a NP Bosákova 5/A, Bratislava, LV 5039 

9. Ing. Peter Káčerik, Vodotika, a.s. Bosákova 7,  851 02 Bratislava 

10.Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47 Bratislava 

 

dotknuté orgány 

11. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

12. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1,  IČO: 00 151 866 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava,  IČO: 00 607 436 

16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OPaK, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05  

Bratislava 3,  IČO: 00 151 866 

17. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 5 

18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50  Bratislava 

19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29,  IČO: 35 850 370 

20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava,  IČO: 36 361 518 

21. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava,  IČO: 35 910 739 

22. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52  Bratislava,  IČO: 00 492 736 

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

24. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52  Bratislava,  IČO: 00 492 736 

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

IČO: 00 151 866 

26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava,  IČO: 35 763 469 

27. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava,  IČO: 30 

845 572_0015 

28. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava,  IČO: 35 971 967 

29. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08  Bratislava 

30. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 35 697 270 

31. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01  Bratislava 

32. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava,  IČO: 31 349 307 

  

na vedomie 

33. MČ Bratislava-Petržalka, 12-OURaD, Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 

34. MÚ MČ Bratislava Petržalka, ŽP 

VODOTIKA a.s.,, Černyševského 26, 851 01  Bratislava 

35. Ing. Blanka  Zechmeisterová, P.O.BOX 191, 851 20  Bratislava 

36. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

37. Vodotika MG, Bosáková 7, 851 04  Bratislava 

38. ChP Invest, s. r. o., Strážna 9/I, 831 01  Bratislava,  IČO: 44 180 021  

39. Ing. Peter Káčerík, Vodotika, a.s. Bosákova 7,  851 02 Bratislava 

40. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47 Bratislava 

 

 

 

Vybavuje: Laurincová Tatiana Ing., t.č. 02/ 68 288 893 

 


