
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
Šíravská 7, 821 07 Bratislava 

č. 1632/8462/2016/20/SU/JG Bratislava 04. 3. 2019 

R O Z H O D N U T I E  

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) 
podľa § 117 ods. 1, § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy, podľa § 29 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) 

p r e r u š u j e  územné konanie 

vo veci; návrhu na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného 
zákona 

pre územie: skládka chemického odpadu CHZJD, ktorá bola zriadená v bývalom slepom 
ramene Malého Dunaja, 

miesto: z východu a zo severu ohraničené Vrakunskou cestou, zo severozápadu areálom 
spoločnosti COBRA TUNING.sk, s. r. o. a železničnou traťou, zo západu ulicou 
Pod gaštanmi a z juhu ulicou Na piesku a okolitými záhradami, na rozhraní 
katastrálneho územia Ružinov a katastrálneho územia Vrakuňa, Bratislava, 

navrhovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Nám. Ľ. 
Štúra 1, Bratislava. 

Stavebný úrad zároveň v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona, 

v y z ý v a  

navrhovateľa, aby v lehote do 90 dní  odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnil svoje 
podanie o doklady a údaje potrebné k vydaniu požadovaného rozhodnutia podľa § 3 ods. 1 - 3 , 7  
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, ako aj o doklady a údaje v zmysle ustanovení stavebného zákona, 
ktorými preukáže existenciu takých stavebných činností, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť 
budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu (§ 39d 
ods. 1 stavebného zákona), najmä o: 
1. dôkaz, že v predmetnej lokalite začala obec ako orgán územného plánovania obstarávať 

územno-plánovaciu dokumentáciu, 
2. doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere s uvedením 

prípadných zmien oproti dňu, kedy bol návrh podaný (napr. zmena hraníc územia dotknutého 
stavebnou uzáverou), 

3. situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením 
predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; a 
mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré j e  



predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoHu; situačný výkres aj mapový 
podklad v dvoch vyhotoveniach, 

4. upravenú/doplnenú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach 
vypracovanú oprávnenou osobou; 

5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a obce; 

súhrnné stanovisko Železníc SR, generálneho riaditeľstva, Bratislava, 
vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska 
ochrany ovzdušia, 
stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, 
stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru krízového riadenia, 
vyjadrenia/overenia situácie správcov inžinierskych sietí (Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s.; Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s.; Západoslovenská 
distribučná, a. s.; Slovak Telekom, a. s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.; Orange 
Slovensko, a. s.; Telefonica 0 2  Slovakia, s. r. o.; Bratislavská teplárenská, a. s.; Siemens, s. 
r. o.; SITEL, s. r. o.; atď), 
stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, 
stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava, 
stanovisko Obvodného banského úradu v Bratislave, 

- a iné, ktorých potreba predloženia vyplynie z ostatných dokladov, 
6. doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu. 

Ak predložené podklady a stanoviská nebudú postačovať k riadnemu posúdeniu žiadosti 
z hľadiska záujmov sledovaných v tomto správnom konaní, môže stavebný úrad určiť rozsah, 
spôsob a lehotu ich doplnenia. 

Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa, že pokiaľ nedostatky podania nebudú v 
určenej lehote odstránené, bude územné konanie o stavebnej uzávere podľa  § 35 ods. 3 
stavebného zákona zastavené! 

Odôvodnenie 

Dňa 23. 8. 2016 prijala podateľňa miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
v prílohe listu mestskej časti Bratislava-Ružinov postúpenie návrhu Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky (ďalej aj MŽP SR) zo dňa 29. 6. 2016 na vydanie rozhodnutia 
o stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného zákona pre územie bývalej skládky chemického 
odpadu CHZJD, v lokalite ohraničenej z východu a zo severu Vrakunskou cestou, zo severozápadu 
areálom spoločnosti COBRA TUNING.sk, s. r. o. a železničnou traťou, zo západu ulicou Pod 
gaštanmi a z juhu ulicou Na piesku a okolitými záhradami, na rozhraní katastrálneho územia 
Ružinov a katastrálneho územia Vrakuňa, Bratislava. Severozápadná časť záujmového územia j e  
využívaná pre administratívno-priemyselné činnosti, vrátane útulku pre bezdomovcov. 
Juhovýchodná časť územia prilieha k záhradkám a obytnej časti Vrakuňa (rezidenčná oblasť). 

V minulosti bolo predmetné územie - staré rameno Malého Dunaja (tzv. Mlynské rameno) 
otvorené a využívalo sa k ukladaniu rôznorodého materiálu (chemický odpad z CHZJD Bratislava), 
ktorý bol neskôr prekrytý ochrannou vrstvou rôznorodej zeminy približne na úroveň Vrakunskej 
cesty. V roku 2014/2015 bol vykonaný podrobný geologický prieskum životného prostredia 
spoločnosťou DEKONTA Slovensko, spol. s r. o., ktorý preukázal významné a rozsiahle 
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znečistenie pôdneho vzduchu, horninového prostredia a podzemných vôd širokou škálou 
znečisťujúcich látok. Výsledky geologického prieskumu boli vyhodnotené v záverečnej správe 
„Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136". Územie 
skládky CHZJD predstavuje environmentálne aj zdravotné riziko, ktoré vyžaduje realizáciu 
sanačných opatrení. 

Vzhľadom na prípravu realizácie nápravných opatrení (vybudovanie podzemnej tesniacej 
steny), navrhovateľ navrhol rozhodnutím o stavebnej uzávere zakázať nasledovné stavebné 
činnosti, ktoré nesúvisia so sanačnými prácami: 
- novostavby, 
- zmeny dokončených stavieb, ktoré by spočívali v prístavbe, 
- povoľovanie drobných stavieb, 
- líniové stavby. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o stavebnej uzávere podľa § 39d 
stavebného zákona (ďalej konanie). 

Nakoľko návrh pri jeho podaní neposkytoval dostatočný podklad pre vydanie požadovaného 
rozhodnutia, stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa konanie vo veci rozhodnutím č. 
1632/8462/2016/2/SU/Go z 22. 9. 2016 prerušil a navrhovateľa vyzval na doplnenie podania 
v určenej lehote. 

Navrhovateľ podanie čiastočne doplnil, pričom v sprievodnom liste k doplneniu podania 
z 08. 3. 2017 skonštatoval, že rozsah požadovaných dokumentov j e  veľmi široký a nie j e  zrejmé, 
podľa akého konkrétneho zákonného alebo iného ustanovenia bol určený. Navrhovateľ zároveň 
vyjadril názor, že uvedený rozsah nemá z hľadiska potreby pre vydanie rozhodnutia o stavebnej 
uzávere v danej veci relevanciu, z dôvodu ktorého požiadal o upustenie od predloženia ďalších 
dokladov a vyjadrení a o vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere. 

Na stretnutí v sídle navrhovateľa bol ústne prejednaný obsah výzvy na doplnenie podania 
a ústne bol dohodnutý rozsah dokladov, ktoré ešte navrhovateľ predloží. Dohodnuté doklady boli 
prijaté podateľňou tunajšieho úradu 21. 12. 2017. 

Predložené boli vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov k územnému rozhodnutiu 
o umiestnení podzemnej tesniacej steny; Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy 
z 30. 8. 2017, Železníc SR, OR Trnava zo 04. 9. 2017, Železníc SR, OR Trnava, sekcie 
elektrotechniky a energetiky z 31. 8. 2017, Železníc SR, OR Trnava, sekcie železničných budov, 
strediska miestnej správy a údržby železničných budov Bratislava z 31. 8. 2017, Železníc SR, 
strediska hospodárenia s majetkom Bratislava z 21. 8. 2017, ktoré stavebný úrad akceptuje, nakoľko 
dôvodom pre požadovanú stavebnú uzáveru j e  umiestnenie podzemnej tesniacej steny. Ďalej boli 
predložené vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov k územnému rozhodnutiu o stavebnej 
uzávere; Dopravného úradu, divízie civilného letectva z 22. 8. 2017, Dopravného podniku 
Bratislava, a. s., z 10. 8. 2017, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto 
z 08. 8. 2017, Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru z 24. 8. 2017, 
Okresného úradu Bratislava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií z 10. 8. 2017, 
Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu ochrany prírody 
a krajiny zo 07. 8. 2017, ako orgánu odpadového hospodárstva zo 14. 9. 2017, ako orgánu štátnej 
vodnej správy zo 07. 9. 2017. Podateľňa miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijala 
11.9. 2017 záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k stavebnej uzávere z 23. 8. 2017 a aj 
záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti - sanácii environmentálnej 
záťaže z 23. 8. 2017. 

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, po vykonanom konaní, vydal 21. 5. 2018 
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vo veci požadované rozhodnutie o stavebnej uzávere č. 1632/8462/2016/SU/Go-176, ktoré bolo 
napadnuté odvolaním účastníka konania, a ktoré bolo odvolacím orgánom, Okresným úradom 
Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2018/92034/KVJ 
zo 14. 11. 2018 (právoplatné 03. 12. 2018) zrušené a vrátené prvostupňovému správnemu orgánu na 
nové prejednanie a rozhodnutie. 

Odvolací orgán dospel k záveru, že stavebný úrad postupoval v konaní, v ktorom vydal 
odvolaním napadnuté rozhodnutie, procesne nesprávne a rozhodnutie vydal na základe 
nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. V odôvodnení svojho rozhodnutia odvolací orgán, 
okrem iného, uviedol, že stavebný úrad j e  povinný v novom prejednaní veci dostatočne zistiť 
skutkový stav, či sú splnené zákonom stanovené podmienky, ktoré by odôvodňovali vydanie 
rozhodnutia o stavebnej uzávere, a to predovšetkým vo väzbe na preukázateľné doklady 
odôvodňujúce dané konanie, to znamená, že stavebný úrad je povinný si zabezpečiť všetkv 
potrebné doklady, ktoré by preukazovali existenciu takých stavebných činností, ktoré by mohli 
sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného 
územného plánu (§ 39d ods. 1 stavebného zákona). 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku je stavebný úrad právnym názorom 
odvolacieho orgánu viazaný. 

Podľa § 3 ods. 1 - 3, 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, Návrh na vydanie územného 
rozhodnutia (k § 35 zákona) 

(1) Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje 
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa, 
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho 

využitia, 
j) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred 

podaním návrhu. 
(2) Ak ide o návrh na vydanie ... územného rozhodnutia o využití územia ... uvedie sa opis 

prebiehajúcich hraníc územia. 
(3) K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú 

a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu 
územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa navrhuje 
umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo 
podľa odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, 
ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový 
podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach, 

b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; 
v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou 
s príslušným odborným vzdelaním, 

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy a obce, 

d) záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané, 

e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu. 

(7) Návrh ...na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje okrem náležitostí podľa odsekov 1 až 3 
ďalšie podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä 
a) dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením 

navrhovaných zákazov alebo obmedzení. 
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b) dôsledky, aké budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s 
návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení, 

c) predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia 
nemožno časovo obmedziť. 

Podľa § 140a stavebného zákona Dotknuté orgány 
(1) Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je 

a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak 
konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto 
zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí, 
b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby 
na jej území, okrem stavieb uvedených v § 117b, 
c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje 
osobitný predpis. 15) 

(3) Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v 
rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská 
podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so 
stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona. 

Podľa § 140b Záväzné stanovisko 
(1) Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas 

alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, 
ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre 
správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s 
inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

(2) Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti 
ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť 
ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto 
záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. 

Podľa § 126 stavebného zákona 
(1) Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia 

ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných 
liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití 
nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o 
zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o 
veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových 
zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných 
komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o 
energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, 
rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý 
uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. 

V súlade s právnym názorom odvolacieho orgánu vyjadreným v jeho rozhodnutí č. OU-BA-
OVBP2-2018/92034/KVJ zo 14. 11. 2018, ako aj v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, 
vyzval stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navrhovateľa na predloženie dokladov 
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v určenej lehote a súčasne konanie vo veci prerušil 
a upozornil ho, že ak nebudú nedostatky podania v určenej lehote odstránené, bude konanie vo veci 
zastavené. 
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Jedná sa o doklady uvedené vo výzve stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 
1632/8462/2016/2/SU/Go z 22. 9. 2016, ktoré navrhovateľ nepredložil. Predložené boli vyjadrenia, 
stanoviská dotknutých orgánov k územnému rozhodnutiu o umiestnení podzemnej tesniacej steny: 
Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy, Železníc SR, OR Trnava - 4 x; ďalej boli 
predložené vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov k územnému rozhodnutiu o stavebnej 
uzávere; Dopravného úradu, divízie civilného letectva. Dopravného podniku Bratislava, a. s.. 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto. Okresného úradu Bratislava, 
pozemkového a lesného odboru. Okresného úradu Bratislava, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu 
ochrany prírody a krajiny, ako orgánu odpadového hospodárstva a ako orgánu štátnej vodnej 
správy. Podateľňa miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijala 11. 9. 2017 záväzné 
stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k stavebnej uzávere a aj záväzné stanovisko hlavného 
mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti - sanácii environmentálnej záťaže, tak ako j e  uvedené 
v predchádzajúcom texte. A v odvolacom konaní bolo prijaté 03. 8. 2018 podateľňou miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. 
p., z 23. 7. 2018. 

Predložené neboli: 
- vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska 

ochrany ovzdušia, 
- stanovisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, 
- stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru krízového riadenia, 
- vyjadrenia/overenia situácie správcov inžinierskych sietí (Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. 

s.; Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s.; Západoslovenská distribučná, a. s.; 
Slovak Telekom, a. s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.; Orange Slovensko, a. s.; 
Telefonica 0 2  Slovakia, s. r. o.; Bratislavská teplárenská, a. s.; Siemens, s. r. o.; SITEL, s. r. o.; 
atď), 

- stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, 
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava, 
- stanovisko Obvodného banského úradu v Bratislave, 
- a iné, ktorých potreba predloženia by vyplynula z ostatných dokladov, 
resp. nebolo predložené: 
- súhrnné stanovisko Železníc SR, generálneho riaditeľstva, Bratislava, na ktorého potrebu 

predloženia bol navrhovateľ upozornený v stanovisku Železníc SR, strediska hospodárenia 
s majetkom Bratislava z 21. 8. 2017. 

Stavebný úrad bude v predmetnej veci ďalej konať v zmysle § 29 ods. 4 správneho poriadku 
po predložení dokladov uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia v lehote, t. j., keď pominú 
prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. 

Pokiaľ j e  konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú. 
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Poučenie 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno 
odvolať. 

Toto rozhodnutie nie je  podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 
Z. z.) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach 
účastníka konania. 

doručuje sa verejnou vyhláškou: 
- navrhovateľovi: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 
- účastníkom konania, t. zn. fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom alebo stavbám vo vyššie vymedzenom území, ako aj k susedným pozemkom 
a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté: 
a) vlastníkom pozemkov a stavieb dotknutých uzáverou: 
2. Martin Klíma, Sečská 1855/27, 100 00 Praha, Česká republika 
3. Madal Bal, s. r. o.. Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava 
4. DAREX SK, s. r. o., Domkárska 17, 821 05 Bratislava 
5. Pranab Vladovič, A. Žarnova 4, 917 02 Trnava 
6. COMFING, spol. s r. o.. Pod gaštanmi 8, 821 07 Bratislava 
7. Allmedia, spol. s r. o.. Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava 
8. FISEBI, s. r. o.. Porubského 2, 811 06 Bratislava 
9. Ing. Anton Revúcky, Vajnorská 17, 831 03 Bratislava 
10. Apollo Group, a. s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava 
11. Ing. Jozef Šteffek, Družstevná 16, 900 45 Malinovo 
12. JAN.SON, s. r. o, Stachanovská 6, 821 05 Bratislava 
13. Ing. Július Šajben, CSc., Priehradná 13764, 821 07 Bratislava 
14. Mgr. Jolana Šajbenová, Priehradná 13764, 821 07 Bratislava 
15. TBG Slovensko, a. s.. Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 
16. Sagitta real, s. r. o.. Turbínová 1, 831 04 Bratislava 

JUDr. Ing. Martin Kuruc  
starosta 
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17. HASTA, s. r. o., Kragujevská 11,010 01 Žilina 
18. Michal Hupcej, Mlynská 101, 093 01 Vranov nad Topľou 
19. Jozef Gregor, Bernolákova 56, 902 01 Pezinok 
20. GLOBAL SYSTÉM, spol. s r. o., Ivanská cesta 25, 821 04 Bratislava 
21. Richard Sziegl, Jazmĺnová 1, 821 07 Bratislava 
b) vlastníkom susedných pozemkov a stavieb: 
22. Ing. arch. Ľubor Hollý, Nad ostrovom 3, 841 04 Bratislava 
23. Ján Kuchárik, Moyzesova 20, 902 01 Pezinok 
24. Železnice SR, KÍemensova 8, 813 61 Bratislava 
25. Kristína Fabová, Estónska 44, 821 07 Bratislava 
26. Milan Fabo, Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava 
27. Jakub Karel, Pribišova 35, 841 05 Bratislava 
28. Marta Hollá, Nad ostrovom 3, 841 04 Bratislava 
29. Mgr. Martin Hollý, Ružomberská 15798/9, 821 05 Bratislava 
30. Monika Kucháriková, Baltská 1, 821 07 Bratislava 
31. RNDr. Magdaléna Jankovichová, CSc., Haburská 45, 821 01 Bratislava 
32. Tatiana Kubalová, Gelnická 24, 831 06 Bratislava 
33. Oldřich Lobpreis, Bieloruská 25, 821 06 Bratislava 
34. Starý kaštieľ, s. r. o., J. Jesénia 146, 962 71 Dudince 
35. I&M, s. r. o., Južnál6/3367, 921 01 Piešťany 
36. Maroš Martinčič, Rovniankova 13, 851 02 Bratislava 
37. Ladislav Drusc, Podunajská 13, 821 06 Bratislava 
38. Helga Druscová, Podunajská 13, 821 06 Bratislava 
39. Valter Adamík, Štúrova 708/18, 900 61 Gajary 
40. Ing. Július Paštmák, Furdekova25, 851 04 Bratislava 
41. Ivan Paštmák, Prievozská 3, 821 09 Bratislava 
42. Ing. Jaroslav Polonec, Herlianska 34, 821 03 Bratislava 
43. Karol Schmidt, Kríková 3, 821 07 Bratislava 
44. Monika Schmidtová, Kríková 3, 821 07 Bratislava 
45. Emília Balogová, Hlavná 3207/12, 831 01 Bratislava 
46. Ladislav Staník, Podpriehradná 13, 821 07 Bratislava 
47. Jaroslav Šimek, Šťastná 26, 821 05 Bratislava 
48. Slávka Šimeková, Majoránová 63, 821 07 Bratislava 
49. Peter Pončák, Žižkova 24, 811 02 Bratislava 
50. Xénia Tamovská. Priehradná 119, 821 07 Bratislava 
51. Mgr. art. Peter Šimkovič, Priehradná 14464/117, Bratislava 
52. Adrián Szudár, Vrakuňa, 821 07 Bratislava 
53. Peter Molnár, Hviezdna 40, 821 06 Bratislava 
54. Szilvia Molnár Bartal, Hviezdna 40, 821 06 Bratislava 
55. Daniela Zvonárová, Novoborská 7492/32, 831 06 Bratislava 
56. Ing. Radoslav Brna, PhD., Včelárska 9, 821 05 Bratislava, korešp. adresa: Nobelovo nám. 7, 

851 01 Bratislava 
57. Dana Chudá, Včelárska 9, 821 05 Bratislava 
58. Ivan Jakabšič, Včelárska 2506/9, 821 05 Bratislava 
59. Naděžda Jakabšičová, Včelárska 2506/9, 821 05 Bratislava 
60. Ing. Štefan Kuzmiak, Obežná 14, 821 02 Bratislava 
61. Oľga Kuzmiaková, Obežná 14, 821 02 Bratislava 
62. RNDr. Eduard Haluška, CSc., Súťažná 3, 821 08 Bratislava 
63. Peter Chúťka, Čemyševského 19, 851 01 Bratislava 
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64. Marián Adamovič, Vilová 13, 851 01 Bratislava 
65. Miroslav Šidlo, Pažítková 814/2, 821 01 Bratislava 
66. Magda Tánczošová, Vajnorská 1350/24, 831 03 Bratislava 
67. Ing. Drahomíra Kňažníková, Slivková 2659/23, 821 05 Bratislava 
68. Ladislav Bartaloš, Národná 150, 900 01 Modra 
69. Irena Stindlová, Zálužická 17, 821 01 Bratislava 
70. Elena Bokorová, Vranovská 67, 851 01 Bratislava 
71. Rudolf Fúrst, Lietavská 14, 851 06 Bratislava 
72. Judita Ďurecová, Tematínska 3233/6, 851 05 Bratislava 
73. Ing. Roman Lenghart, Pavlovova 9, 821 08 Bratislava 
74. Ján Kováčik, Rezedová 21, 821 01 Bratislava 
75. Oľga Kováčiková, Rezedová 21, 821 01 Bratislava 
76. Ing. Emília Dobrotová, Majoránová 14794/69, 821 07 Bratislava 
77. Mgr. Zoltán Hrtan, Pri hrádzi 988/114, 900 42 Dunajská Lužná - Nové Košariská 
78. Ing. Ľudovít Hlaváč, Budyšínska 82/14, 831 03 Bratislava 
79. Doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc., Prešovská 30, 821 08 Bratislava 
80. Anna Riedlová, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 
81. Anna Riedlová, Jadrová 15, 821 02 Bratislava 
82. Slovenský pozemkový fond. Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava - ako správca, v zastúpení: 

Imrich Gavalda, nar. 28. 5. 1902 
Anna Gavaldová, nar. 29. 6. 1909 
Vojtech Bartaloš, nar. 22. 3. 1914 
Imrich Bartaloš, nar. 21. 4. 1919 
Mária Némethová, nar. 23. 4. 1928 
Rozália Bartalošová 
Rozália Reinohová 

- neznámym účastníkom konania - dedičom po neb. 
Ján Nedavaška, nar. 30. 7. 1919 
Vilma Nedavašková, nar. 26. 11. 1921 
Jozef Pocklan, prom. ped., nar. 12. 9. 1940 
Zdena Pocklanová, nar. 28. 01. 1941 
Eva Šidlová, nar. 23. 01. 1943 
Zoltán Tánczoš, nar. 13. 10. 1925 

- so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky: 
1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 
2. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 

na vedomie: 
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 8123*5 Bratislava 
CO.: spis 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: 1 2. 03, 2019 Dátum zvesenia: 

pečiatka a podpis: 

MIESTNY ÚRA 
BRATISLAVA V R A K U  

Šíravská ul. 6. 7 
821 07 Bratislava 

fetíslava-Vrakuňa 
Šíravská 7 

821 07 Bratislava 9 

pečiatka a podpis: 


