OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Stavebný úrad

Č. j. : SÚ–4264-SP-predl plat/2021 LL

16.07.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa, (ďalej len „stavebný úrad“) podľa §5
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 (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 117 stavebného zákona,
po preskúmaní žiadosti, predloženej rozhodla takto:
predlžuje platnosť stavebného povolenia
vydaného tunajším stavebným úradom pod č. j. SÚ-85-TI/2019 TK zo dňa 11.06.2019 a právoplatné dňa
24.07.2019
do 24.07.2023
pre stavbu :

„VN napájač pre projekt Triblavina – kostrová infraštruktúra“ v skladbe
objektov
SO 01 VN Napájač z LC Senec

stavebník :

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36361518

v zastúpení:

Starland Holding a.s., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, IČO : 35 683 015

Miesto stavby :

k. ú. Bernolákovo

KN ´´C´´ 5126/1, 5126/5, 5129/1, 5129/12, 5129/2, 5131, 5130/1, 5125/8, 5125/24, 5125/12,
3005/1, 5144/1, 5144/2, 5137/3, 5137/2, 5137/1, 5206/1, 5206/2
KN ´´C´´ 4700/3 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 4743
KN ´´C´´ 4700/34 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 4742, 4741, 4740, 4739, 4738, 4737,
4722/2, 4722/3, 4722/1, 4617
KN ´´C´´ 4700/59
KN ´´C´´ 4653/3 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 4653
KN ´´C´´ 4577/20
KN ´´C´´ 4577/18 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 4616, 4615, 4652, 4488, 4487, 4486/2, 4486/1
KN ´´C´´ 4577/17 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 4485, 4484, 4483, 4482, 4481, 4480, 4479,
KN ´´C´´ 4529/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 4529
KN ´´C´´ 2789/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2786/39, 2786/38, 2786/37, 2786/36, 2786/35,
2786/34, 2786/33, 2792/3, 2787/3, 2792/3, 2789/3, 2789/2, 2789/1
KN ´´C´´ 2789/28, 3005/29, 2789/29, 3005/34, 3005/30, 3005/31, 3005/35
KN ´´C´´ 3005/5 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2805/5
KN ´´C´´ 2800/2 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2805/5
KN ´´C´´ 2970/2 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2805/5, 2970

KN ´´C´´ 2885/10
KN ´´C´´ 2885/2 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2808, 2809/3, 2810, 2811/3, 2812
KN ´´C´´ 2858/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2812, 2813/2, 2814/3, 2815, 2816/1, 2816/2,
2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822/2, 2823/1, 2823/2, 2823/3, 2823/4, 2824, 2825/1, 2825/2,
2826, 2827, 2828, 2829, 2930/1, 2830/2, 2831, 2832,
KN ´´C´´ 2969/2 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2969
KN ´´C´´ 3218/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 3186, 3184, 3183, 3182, 3181, 3180/2, 3180/1,
3179, 3177, 3176
KN ´´C´´ 3479/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 3479
KN ´´C´´ 2973/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 2973, 2974, 2976/1, 2976/2, 2977, 2978, 2980,
2982, 2983, 2985, 2986, 2987, 2989, 2990, 2991/2, 2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998,
3000/1, 2999, 3000/4, 3003, 3004, 3005, 3006, 3008, 3010, 3011, 3012, 3014/1, 3015/1,
3015/2, 3017, 3018
KN ´´C´´ 2973/3
KN ´´C´´ 2973/2 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 3022/1, 3023, 3026, 3027
KN ´´C´´ 3032/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 3027, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035,
3036, 3037, 3038, 3041, 3042, 3044/1, 3044/2, 3044/3, 3045/1, 3045/2, 3046, 3048, 3049,
3050, 3053, 3054, 3057, 3058, 3059, 3060, 3062, 3063, 3064, 3065, 3070, 3071, 3072/1,
3072/2, 3073, 3075, 3076, 3077, 3078, 3080, 3081/1, 3081/2, 3082, 3083, 3084, 3086/1,
3086/2, 3087/1, 3088/1, 3088/2, 3089, 3090, 3091, 3092/1
KN ´´C´´ 3478/1 nezalož. – v tom reg. ´´E´´ 3478
k.ú. Veľký Biel
KN ´´C´´ 1511, 1921, 1923, 1924, 1925, 1927, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1936, 1937,
1938, 1939, 1942, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1954, 1955, 1956, 1513, 1974, 1975, 1976,
1512, 1977/2, 1977/4, 1505/4, 1505/2, 2046/2, 2046/1, 2045/1, 2044/3, 2044/4, 2042/2,
2042/1, 2037, 2036, 2035, 2043
k.ú. Malý Biel
KN ´´C´´ 789, 803/1, 804/1, 806, 808/1, 809/1, 820, 857/1, 870/1, 870/3, 934/1, 934/2, 935/3
k.ú. Senec
KN ´´C´´ 5568/7, 5568/5, 5564/7, 5564/10, 5564/2, 5152/1, 5564/11, 5564/9, 5564/12,
5564/16, 5564/15, 5154/12, 5191/58, 5191/3, 5186/6
KN ´´C´´ 5191/9 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 3922/3
KN ´´C´´ 5184/1 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 3922/3
KN ´´C´´ 5159/1 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 9322/3, 3922/2, 3922/1
KN ´´C´´ 5572/2, 5572/4, 5572/3, 5572/1, 5157, 5568/1, 5156/95, 5156/186, 5156/148,
5156/4, 5146/6, 5579, 5580/6, 5580/2
KN ´´C´´ 5143/1 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 3936/1
KN ´´C´´ 5143/3
KN ´´C´´ 5143/1 nezalož. – v tom reg. KN ´´E´´ 3939, 4052/2
KN ´´C´´ 5587/4, 5587/5, 5587/6, 5587
účel stavby:

technická infraštruktúra územia, káblové elektrické VN vedenie

Popis stavby :
SO 01 VN Napájač z LC Senec
Napojenie novej spínacej stanice na zdroj elektrickej energie bude pomocou 22kV. Bod
napojenia bude plánovaná RZ 110/22kV – LC Senec. Bod napojenia je zrejmý z celkovej situácie
stavby (v súčastnosti označený ako TS005-III).
Z existujúcej spínacej stanice LC Senec bude vyvedené VN káblové vedenie smer cesta
MODRA-SENEC. Popri príjazdovej komunikácii budeš navrhované VN káblové vedenie uložené
v trase exist. Káblových rozvodov. Po prekrižovaní komunikácie bude pokračovať v trase uložené
v zemi v káblovej ryhe 650x1200mm uložené v pieskovom lôžku zakryté tehlami a výstražnou fóliou.
Kábel zaústi do novej spínacej stanice SS-TS.I.
Navrhovaný kábel VN bude typu: 2xNA2XS2Y 3x1x240...................................dĺžka 2x10 600m=
21 200m
HDPe-chráničkaØ40, uložená v spoločnej ryhe....................................................dĺžka HDPe 10 600m
Kábel uložený v spoločnej ryhe 650x1200mm......................................................dĺžka ryhy 10 600m
Navrhované 22kV kábel bude uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe 650x1200mm,
v pieskovom lôžku, krytý tehlou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s komunikáciami, vjazdami na
pozemky a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v káblovej ryhe 650x1200mm v chráničkách
FXKV 200mm na zhutnenom povrchu.
Pre umiestnenie vyššie uvedenej stavby vydal tunajší stavebný úrad územné rozhodnutie
o umiestnení stavby pod č. SÚ-2749(15)-0316ÚRVN-MG zo dňa 24.03.2016 a právoplatné dňa
4.5.2016, pre navrhovateľa Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 46 Bratislava a následne
bolo vydané stavebné povolenie pod č. j. SÚ-85-TI/2019 TK zo dňa 11.06.2019 a právoplatné dňa
24.07.2019.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Juraj Szabo, autoriz. stav, inž., reg. č.
5752*A2, Romanova 27, 851 02 Bratislava Petržalka.
Stavebník je povinný dodržať všetky uvedené požiadavky dotknutých orgánov a všetky
vyjadrenia vlastníkov a správcov sietí technickej infraštruktúry, ktoré boli uplatnené pri územnom
a stavebnom konaní a týmto rozhodnutím sa nemenia.
V zákonnej lehote boli na tunajšom úrade uplatnené námietky od Poľnohospodárske družstvo
Chorvátsky Grob Bernolákovo, so sídlom v Chorvátskom Grobe.
-

ako účastník konania a spoluvlastník dotknutých pozemkov: k. ú. Bernolákovo register KN „E“
pare. č. 2823/1 , 2999, 3000/4 zásadne nesúhlasí s predĺžením platnosti stavebného povolenia
tejto stavby. Stavba predstavuje súkromný záujem investora projektu Triblavina, verejný
záujem nám nie je známy. V prípade, že bol verejný záujem preukázaný v územnom rozhodnutí
SÚ-2749(15)-0316ÚRVN-MG

-

Ako užívateľ všetkých dotknutých pozemkov od parcelného čísla “E“ 4743 po parcelné číslo
"E" 3022/1 v smere stavby s platnými nájomnými zmluvami od vlastníkov týchto parciel
namietame danú stavbu z dôvodu znemožnenia užívania pozemkov v súlade s platnou nájomnou
zmluvou a tým potencionálnou hospodárskou škodou pre našu spoločnosť z dôvodu škôd na
zasiatych porastoch a zmeny kvality a štruktúry pôdy

-

Nakoľko sa podľa verejnej vyhlášky jedná o stavbu pri ktorej dôjde k stavebným prácam na
poľnohospodárskej pôde, máme za to, že tým dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej
pôdy na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa §12 zákona 220/2004 Z.z. Zákon o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy, a tým súčasťou stavebného povolenia by mal byť súhlas
Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Senec o dočasnom odňatí poľnohospodárskej
pôdy podľa §17 zákona 220/2004 Z.z

-

Užívateľom pôdy v dočasnom zábere je Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob
Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, my ako užívateľ a vlastník zároveň sme ani
stanovisko ani vyhlásenie nepodpísali ani nám nebolo predložené. Na základe informácií od

jednotlivých vlastníkov, tí takéto stanovisko ani vyhlásenie tiež nedali.
V konaní boli uplatnené námietky od Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob
Bernolákovo, so sídlom v Chorvátskom Grobe, ktoré boli doručená dňa 28.05.2021, ktorým nebolo
vyhovené.
Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť na
žiadosť navrhovateľa. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov v zmysle §70
stavebného zákona.

Odôvodnenie
Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
v zastúpení Starland Holding a.s., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, IČO : 35 683 015 dňa listom
zo dňa 14.05.2021 oznámil stavebnému úradu obce Bernolákovo, že nemôže začať stavať stavbu VN
napájač pre projekt Triblavina – kostrová infraštruktúra“ v skladbe objektov SO 01 VN Napájač z LC
Senec v zmysle vydaného stavebného povolenia SÚ-85-TI/2019 TK zo dňa 11.06.2019 a právoplatné
dňa 24.07.2019 do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a preto požiadal
o predĺženie jeho platnosti. Stavebník podal žiadosť dostatočne včas pred uplynutím lehoty platnosti
stavebného povolenia.
Ustanovenia stavebného zákona neurčuje lehotu kedy je potrebné požiadať o predĺženie
platnosti rozhodnutia. Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona: „Čas platnosti územného rozhodnutia môže
stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. To sa vzťahuje aj
na § 69 ods. 1 stavebného zákona, v ktorom tiež nie je uvedené, že rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti
musí byť vydané do skončenia platnosti pôvodného rozhodnutia.
V zmysle § 67 ods. (2) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil
na začatie stavby dlhšiu lehotu.
V zmysle §69 ods. (1) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi
rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto
rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré
si vyhradili posúdenie dokumentácie.
Stavebný úrad oznámil listom verejnou vyhláškou zo dňa 21.05.2021 dotknutým orgánom a
účastníkom konania začatie stavebného konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na uvedenú
stavbu, v súlade s §69 stavebného zákona.
Podľa § 61 ods. 2, 3 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania a zároveň určil účastníkom konania lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok a upozornil ich, že na neskoršie podané námietky sa
neprihliadne.
Stavebný úrad upozornil všetkých účastníkov konania, že svoje námietky a stanoviská môžu
uplatniť najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania
o predĺžení platnosti stavebného povolenia, inak sa na ne neprihliadne. Dotknutým orgánom určil
stavebný úrad lehotu na vyjadrenie tak ako aj ostatným účastníkom konania.
Podmienky stavby určené právoplatným územným rozhodnutím č. j.: SÚ-2749(15)0316ÚRVN-MG zo dňa 24.03.2016 a právoplatné dňa 4.5.2016 a stavebným povolením SÚ-85-TI/2019
TK zo dňa 11.06.2019 a právoplatné dňa 24.07.2019 ostávajú nemenné.
V zmysle §61 ods. 6 stavebného zákona sa upovedomené dotknuté orgány k oznámeniu o začatí
konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia nevyjadrili preto sa má za to, že s predĺžením
platnosti stavebného povolenia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia a podmienky, ktoré
stanovili v priebehu územného a následne stavebného konania ostávajú nemenné.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože podklady, za ktorých
bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, vyhovel žiadosti o predĺženie jeho platnosti.
V konaní boli uplatnené námietky od Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob
Bernolákovo, so sídlom v Chorvátskom Grobe
-

ako účastník konania a spoluvlastník dotknutých pozemkov: k. ú. Bernolákovo register KN „E“
pare. č. 2823/1 , 2999, 3000/4 zásadne nesúhlasí s predĺžením platnosti stavebného povolenia
tejto stavby. Stavba predstavuje súkromný záujem investora projektu Triblavina, verejný
záujem nám nie je známy. V prípade, že bol verejný záujem preukázaný v územnom rozhodnutí
SÚ-2749(15)-0316ÚRVN-MG

-

Ako užívateľ všetkých dotknutých pozemkov od parcelného čísla “E“ 4743 po parcelné číslo
"E" 3022/1 v smere stavby s platnými nájomnými zmluvami od vlastníkov týchto parciel
namietame danú stavbu z dôvodu znemožnenia užívania pozemkov v súlade s platnou nájomnou
zmluvou a tým potencionálnou hospodárskou škodou pre našu spoločnosť z dôvodu škôd na
zasiatych porastoch a zmeny kvality a štruktúry pôdy

-

Nakoľko sa podľa verejnej vyhlášky jedná o stavbu pri ktorej dôjde k stavebným prácam na
poľnohospodárskej pôde, máme za to, že tým dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej
pôdy na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa §12 zákona 220/2004 Z.z. Zákon o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy, a tým súčasťou stavebného povolenia by mal byť súhlas
Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Senec o dočasnom odňatí poľnohospodárskej
pôdy podľa §17 zákona 220/2004 Z.z
Užívateľom pôdy v dočasnom zábere je Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob
Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, my ako užívateľ a vlastník zároveň sme ani
stanovisko ani vyhlásenie nepodpísali ani nám nebolo predložené. Na základe informácií od
jednotlivých vlastníkov, tí takéto stanovisko ani vyhlásenie tiež nedali.

-

Námietky sa zamietajú ako neopodstatnené.
Stavebný úrad k námietkam uvádza nasledovné:
Konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia nie je novým prejednaním projektu
a neumožňuje stanovenie nových podmienok či zapracovanie záväzných stanovísk dotknutých orgánov
keďže stavba ako taká bola prejednaná v stavebnom konaní a v tomto konaní sa jedná len či ostane
stavebné povolenie v platnosti alebo nie. Preto námietky a pripomienky Poľnohospodárskeho družstva
k spôsobu realizácie stavby, spôsobu narábania s pôdou a k povinnosti preukázania iného práva
k pozemkom mali byť uplatnené v stavebnom konaní kde mali túto možnosť. Keďže sa zásadne
nezmenili podmienky v území za akých bolo vydané právoplatné stavebné povolenie tak stavebný úrad
námietky zamietol.
V zmysle §61 ods. 6 stavebného zákona ak sa upovedomené dotknuté orgány nevyjadria v
stanovenej lehote, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Podľa ust. § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu
veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho
poriadku.
Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení stavebného
a cestného zákona a zistil, že predĺžením platnosti stavebného povolenia nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania dôsledne zabezpečil procesné práva všetkých účastníkov
konania, dostatočne zistil skutkový stav a nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu platnosti
stavebného povolenia stavby.

Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia
o predĺžení platnosti stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohoto
rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53, §54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27
Bernolákovo, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej
politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z., v platnom znení).

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

príloha: situácia osadenia stavby
Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho priadku povahu doručenia verejnou vyhláškou.
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli správneho
orgánu a na webovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa verejnou vyhláškou:
Účastníci konania:
Splnomocnený zástupca stavebníka :
Starland Holding a.s., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava, IČO : 35 683 015

Projektant :
Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava Petržalka
Dotknutá obec:
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo v z. starostom obce
Obec Veľký Biel, Železničná 572, 900 24 Veľký Biel
Mesto Senec, mestský úrad, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté podľa priloženej situácie stavby.
Na vedomie dotknuté orgány:
1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 68 Bratislava
5. ORPZ ODI, Hollého 8, P. O. BOX 59, 903 01 Senec
6. KR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6,811 07 Bratislava
7. KPU, Leškova 17, Bratislava
8. Okresný úrad Senec, Hurbanova 21, 903 02 Senec
Odbor Krízového riadenia
Odbor starostlivosti o životné prostredie :
- Úsek Ochrany prírody a krajiny
- Odpadové hospodárstvo
- Úsek štátnej vodnej správy
- Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
9. MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava
10. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
11. SVP š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
12. NDS, a.s., Lamačská cesta 3, 83105 Bratislava
13. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
14. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
15. Slovenská správa ciest, Miletičova 1053/19, 826 19 Bratislava - Ružinov
16. Orange Slovensko a.s, v zastúpení Michalovský spol. s.r.o., Letná 9,92101 Piešťany
17. OTNS, a.s., Vajnorská 137,831 04 Bratislava
18. Slovanete a.s., Záhradnícka 151, 821 01 Bratislava
19. Eustream a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
20. Rainside s.r.o., Teslova 43, 821 01 Bratislava
21. ENERGY ONE, s.r.o., Čachtická 13,831 06 Bratislava
22. Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava
23. PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
24. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Centrum technických a informačných služieb,
Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4
25. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5
26. Bratislavská teplárenská a.s.,
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Lucia Letanovská, PhD.

Telefón: 02/40 200 625

www.bernolakovo.sk

email: letanovska@bernolakovo.sk

