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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
Informačný materiál o príprave územnoplánovacích dokumentácií a stavebnej uzáver na území
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
B. žiada
prednostu
zabezpečiť verejné obstaranie na spracovateľa jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií
a potrebnej projektovej dokumentácie pre vyhlásenie stavebnej uzávery

Dôvodová správa
V súvislosti s požiadavkou poslancov MiZ MČ Bratislava-Dúbravka o iniciovaní stavebnej
uzávery v lokalite Brižite, predkladáme informácie o stave a príprave územnoplánovacích
dokumentácií na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako aj príprave stavebnej úzávery
v danej lokalite.

Informácia - rozhodnutie o stavebnej uzávere - §39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“)
________________________________________________________________________________

Rozhodnutie o stavebnej uzávere je územným rozhodnutím a je výsledkom územného
konania, pričom musia byť splnené všetky náležitosti ustanovené stavebným zákonom.
Podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona : Územné konanie sa začína na písomný návrh
účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou
oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu
sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako
účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.
Podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona : Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný
podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§
32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v
primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak
územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia
požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.
Podľa § 36 ods. stavebného zákona :
1) Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym
účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne
upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného
konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.
2) Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na
územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do
ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.
Podľa §37 ods. 2 stavebného zákona : Stavebný úrad v územnom konaní posúdi
návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného
opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku
1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie
nepatrí iným orgánom.
Podľa § 39d ods. 1 stavebného zákona : Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa
vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä
ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa
pripravovaného územného plánu.
Podľa § 39d ods. 2 stavebného zákona : Stavebnú uzáveru možno určiť iba na
nevyhnutne potrebný čas, najviac však na päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o
stavebnej uzávere.
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Podľa § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona :
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.
Stavebný úrad je v konaní povinný sa riadiť horeuvedenými ust. stavebného zákona,
pričom je potrebné zaobstarať podklady konania podľa §3 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Územný plán zóny Dúbravka - západný rozvoj v MČ Bratislava-Dúbravka
Všeobecným dôvodom na obstaranie územného plánu zóny je získanie územnoplánovacej
dokumentácie nižšieho stupňa, ktorá musí byť kompatibilná so záväznými časťami územnoplánovacej
dokumentácie vyššieho stupňa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Mestská časť Bratislava- Dúbravka obstaráva záväzný dokument na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní
platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a §23 stavebného zákona a ustanovení
§ 7, § 8 ods. 4 a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácií.
Riešené územie „Územný plán zóny Dúbravka - západný rozvoj“ v mestskej časti BratislavaDúbravka o celkovej výmere cca 12,7ha je vymedzené na podklade katastrálnej mapy nasledovne:
- z východu Saratovská ul.,
- z juhu okraj obytného súboru ul. Pri Kríži,
- zo severu areál Klubu Penati, Agátová 33,
- zo západu existujúci obytný súbor Brižite a severne pokračovanie hranica lesa.
V zmysle § 45 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) stavebného zákona vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie patrí medzi vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré môžu v zmysle ods. 4 a ods. 5 citovaného
paragrafu vykonávať len oprávnené osoby, t.j. fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností
podľa osobitných predpisov (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov), resp. právnické osoby, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými
osobami. Obstaranie územného plánu je v súlade s § 17 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, v zmysle
ktorého sú orgány územného plánovania povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s
potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu.
Územný plán zóny bude spracovaný v etapách:
1.prípravné práce a výber spracovateľa ÚPN Z /6 mesiacov/
Cieľom prípravných prác bolo sústrediť využiteľné územnoplánovacie dokumentácie a ostatné relevatné
podklady v riešenom území s určením ich záväznosti a vyhodnotením možnosti ich využitia. Dotknuté orgány
štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj verejnosť
mála v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu zóny,
poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo
možné využiť pri jeho obstarávaní. Tieto podnety bolo možné podať v termíne do 30.04.2019. Stanoviská
orgánov a organizácií sme dostali v nasledujúcich dvoch mesiacoch.
-vypracovať oznámenie o začatí obstarávania UPD v dňoch 20.3.2019 – 30.4.2019 ak ktoré bolo publikovanie
na úradnej tabuli, na internete, a na základe vypracovaného zoznamu dotknutých subjektov boli oslovené
nasledovné orgány a organizácie:
1.Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, sekcia územného plánovania
2.Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, sekcia dopravy
3.Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánu GIS a ŽP, Sabinovská ul., č. 16, P.O. Box
106, 820 05 Bratislava 25
4.Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská ul., č. 16, P.O. Box 106, 820 05
Bratislava 25
5.Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, Tomášiková
46, 832 05 Bratislava
6.Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

7.Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8.Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9.Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05,Bratislava
10.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8, P.O. Box 26, 820 09
Bratislava 29
11.KR HaZZ v Bratislave, Radlinského 6, 811 07, Radlinského ul. č.6, 811 07 Bratislava 1
12.Štátna ochrana prírody SR - RCOP Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
13.Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát Bratislava, Dopravno inžinierske oddelenie, Špitálska
ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
14.Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul., č. 48, 826 46, Bratislava 29
15.Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Riaditeľstvo OZ, Karloveská ul., č. 2,
842 17 Bratislava 4
16.Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
17.Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova ul., č. 6, 816 47 Bratislava 1,
18.Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
19.Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
20.Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy, č. 44/a, č.1, 825 11 Bratislava
21.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22.Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Kutuzovova ul., č. 8, 832 47
Bratislava 3
23.Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul., č. 1, 814 52 Bratislava 1
24.Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21
25.Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21
26.Archeologický ústav SAV Nitra, Akademická ul., č. 2, 947 05 Nitra
27.SITEL, spol. s r.o., Kopčianska cesta, č. 16, 851 01 Bratislava 5
28.Orange Slovensko, a.s., Metodova ul., č. 8, 821 08 Bratislava
29.UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova ul., č. 36, 851 01 Bratislava
30.SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
31.VAVRICA ARCHITEKTI s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava
K prípravným prácam máme stanoviská, resp. pripomienky a požiadavky od dotknutých orgánov
a organizácií, fyzických a právnických osôb:
1. Orgánu územného plánu Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava sekcia
územného plánovania
2. Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánu GIS a ŽP, Sabinovská ul., č. 16, P.O.
Box 106, 820 05 Bratislava 25, ďalej
3.Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05,Bratislava
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul., č. 48, 826 46, Bratislava 29
6. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
7. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy, č. 44/a, č.1, 825 11 Bratislava 8.
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21
9. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
10. Archeologický ústav SAV, akademická 2 , 949 21 Nitra
11. Podnety, postrehy a odporúčania fyzických osôb, najmä z bezprostredného okolia riešeného územia
Všetky stanoviská, pripomienky a požiadavky budú súčasťou podkladov pre vybraného spracovateľa ÚPN Z.
Súčasťou prípravných prác bolo aj zozbieranie ÚPD a územnoplánovacích podkladov a GIS a
vyhodnotenie ich využiteľnosti (platné ÚPD Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj a
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení ich neskorších zmien a doplnkov, GIS

statickej dopravy v MČ Bratislava – Dúbravka, GIS TERA v MČ Bratislava – Dúbravka,) pre riešenie „Územný
plán zóny Dúbravka - západný rozvoj“ v MČ Bratislava-Dúbravka
V súčasnosti oddelenie územného rozvoja pripravuje podklady pre súťaž na spracovateľa
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dúbravka - západný rozvoj“ v MČ BratislavaDúbravka a bude súčinné pri vyhodnocovaní súťažných ponúk na výber spracovateľa ÚPN Z.
2. etapa – Doplňujúce prieskumy a rozbory – v rozsahu textovej, grafickej časti s identifikáciou problémov a
formuláciou vstupov a návrhu požiadaviek na riešenie návrhu /3 mesiace/
Po výbere spracovateľa ÚPN Z, spracovateľovi budú odovzdané všetky podklady pre spracovanie
nasledovnej etapy doplňujúcich prieskumov a rozborov. Okruh problémov vyplývajúcich z podnetov
a doplňujúcich prieskumov a rozborov sa zobrazí do Problémového výkresu – ktorý bude obsahovať súhrn
základných poznatkov o území. Zobrazí predovšetkým existujúce funkčné využitie územia a plôch, limity
využitia územia vyplývajúce z právnych predpisov a správnych rozhodnutí, ďalšie informácie o územií,
ovplyvňujúce jeho využitie, stretov záujmov v území. Identifikácia problémov v území vyplýva z podrobnej
analýzy riešeného územia. Vychádza zo stretov záujmov v území, nevhodných a absentujúcich funkcií,
problematiky riešenia dopravy a technickej infraštruktúry a iných problémov.
3. etapa – vypracovanie , prerokovanie a schválenie zadania ÚPN Z, v ktorom budú formulované všetky
požiadavka na vypracovanie ÚPN Z /5 mesiacov/
4 etapa - návrh riešenia ÚPN Z - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú a záväznú časť/5
mesiacov/
5. etapa - prerokovanie a schválenie návrhu /3 mesiace/

Územný plán zóny Dúbravka - Dúbracentrum, Bratislava.
Zámerom Mestskej časti Bratislava- Dúbravka je získanie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý
spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a §23 stavebného zákona
a ustanovení § 7, § 8 ods. 4 a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácií.
Riešené územie Územný plán zóny Dúbravka - Dúbracentrum v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka o
celkovej výmere cca 12,7ha je vymedzené:
- z východu Kpt. Jána Rašu, Saratovská ul. č. 14,
- z juhu Janka Alexyho, M.Sch. Trnavského, severný okraj ul. Galbavého,
- zo severu Saratovská ul. č. 3 a č.14,
- zo západu ul. Pod záhradami
Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné územnoplánovacie podklady a ostatné relevatné
podklady v riešenom území s určením ich záväznosti a vyhodnotením možnosti ich využitia. Dotknuté orgány
štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia, ako aj verejnosť
má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu zóny,
poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by
bolo možné využiť pri jeho obstarávaní. Tieto podklady a podnety bolo možné podať v termíne do 17.06.2019.
V zmysle § 45 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) stavebného zákona vypracovanie územnoplánovacej
dokumentácie patrí medzi vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré môžu v zmysle
ods. 4 a ods. 5 citovaného paragrafu vykonávať len oprávnené osoby, t.j. fyzické osoby, ktoré

získali oprávnenie na výkon týchto činností podľa osobitných predpisov (zákon č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov),
resp. právnické osoby, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami.
Obstaranie územného plánu je v súlade s § 17 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona,
v zmysle ktorého sú orgány územného plánovania povinné obstarávať územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie
v primeranom a hospodárnom rozsahu.
Všeobecným dôvodom na obstaranie územného plánu zóny je získanie územnoplánovacej
dokumentácie nižšieho stupňa, ktorá musí byť kompatibilná so záväznými časťami územnoplánovacej
dokumentácie vyššieho stupňa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007.
Etapy procesu obstarávania ÚPN Z, lehoty pre jednotlivé výkony.
Prípravné prace.
Oboznámenie sa s podnetmi pre obstaranie ÚPN Z. Oznámenie o začatí obstarávania UPD (publikovanie na
úradnej tabuli, na internete, vypracovanie zoznamu dotknutých subjektov). Zozbieranie ÚPD a
územnoplánovacích podkladov a vyhodnotenie ich využiteľnosti.
Výber spracovateľa ÚPN Z
Súčinnosť pri príprave súťažných podkladov. Súčinnosť pri vyhodnocovaní súťažných ponúk. Odovzdanie
podkladov spracovateľovi pre spracovanie prieskumov a rozborov.
2 mesiace
Prieskumy a rozbory.
Zvolanie kvalitárskeho výboru a spracovanie záznamu. Prevzatie a kontrola prieskumov a rozborov.
Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente.
3 mesiace
Zadanie.
Spracovanie návrhu zadania v súčinnosti so spracovateľom,
1 mesiac
Prerokovanie návrhu zadania (oznámenie o prerokovaní, publikovanie v tlači, na úradnej tabuli, na internete,
vypracovanie zoznamu dotknutých subjektov pre verejné prerokovanie) 1,5 mesiaca
Zozbieranie a vyhodnotenie pripomienok, predloženie na odsúhlasenie obstarávateľovi. Príprava pripomienok
na opätovné prerokovanie s tými, ktorých pripomienky neboli v procese prerokovania zohľadnené.
Zapracovanie pripomienok do zadania,
1 mesiac
Príprava žiadosti o posúdenie v zmysle paragrafu 20 stavebného zákona vypracovaného návrhu zadania
Okresným úradom v Bratislave,
1 mesiac
Príprava materiálu (vyhodnotenie pripomienok, zadanie čistopisu a dôvodová správa) na prerokovanie a
schválenie v Miestnom zastupiteľstve MČ. Rozposlanie odsúhlaseného zadania na uloženie.
1,5 mesiaca
Koncept - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú a záväznú časť, 6 mesiacov.
Súborné stanovisko, 2 mesiace.
Návrh - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú a záväznú časť, 4 mesiace.
Prerokovanie, zapracovanie pripomienok, 1mesiac.
Schválenie, 3mesiace.

K prípravným prácam máme stanoviská:
Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, sekcia územného plánovania

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánu GIS a ŽP, Sabinovská ul., č. 16, P.O. Box
106, 820 05 Bratislava 25
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05,Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8, P.O. Box 26, 820 09
Bratislava 29
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul., č. 48, 826 46, Bratislava 29
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy, č. 44/a, č.1, 825 11 Bratislava 26
Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Kutuzovova ul., č. 8, 832 47
Bratislava 3
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava

