
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

rr.rITrr.r 
~ 
Okresný úrad Bratislava 
Katastrálny odbor 
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Váš list číslo/zo dňa 

VEC: 

Naše číslo 
2217/49392/2017 /ST A/Bel 

Vybavuje/linka 
Bellová Eva, lng./59246229 

Žiadosť o evidenčnú zmenu - oprava evidencie súpisných čísiel 

Bratislava 
20.11.2017 

Pri kontrole evidencie súpisných čísiel, sme zistili nesúlad evidencie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s evidenciou v katastri nehnuteľností , preto Vás žiadame o súčinnosť pri odstraňovaní chýb 
súpisného čísla stavby na pozemku pare. č. 2621/1, k. ú Staré Mesto. 

Vo výpise z listu vlastníctva č. 4927 k.ú. Staré Mesto evidujete nesprávne súpisné číslo 1358 pre 
stavbu bytový dom na ul. Bradlianska 13, na pozemku parc.č. 2621/1. Správne súpisné číslo je 
1. 1353, podľa rozhodnutia o hromadnom prečíslovaní stavieb Obvodného národného výboru Bratislava 1„ 
odbor výstavby a územného plánovania, č. 4 754/197 4, zo dňa 20.09.197 4, vydaného na základe 
uznesenia rady Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy pod č. 129 zo dňa 29.5.1973. 

Súpisné číslo 1. 1358 je pridelené inej stavbe, stavbe zapísanej v liste vlastníctva č. 2928 k.ú. Staré 
Mesto, na základe rozhodnutia o hromadnom prečíslovaní stavieb Obvodného národného výboru 
Bratislava 1., odbor výstavby a územného plánovania, č.4755/1974 zo dňa 20.09.1974. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame opraviť v liste vlastníctva č . 4927 k. ú. Staré 
Mesto 

chybný zápis: 
Súpisné číslo na parcele číslo 
1358 2621/1 

na správny zápis : 
Súpisné číslo na parcele číslo 
1353 2621/1 
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vedúca oddelenia ú ného rozhodovania 

a 7 ho poriadku 

Na vedomie: 
Kristína Šebestová, Bradlianska 13, 811 03 Bratislava 
Verejnou vyhláškou - vlastníci bytov a nebyt. priestorov bytového domu na ul. Bradlianska 13, 
811 03 Bratislava 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO : 00 603147, tel.: (+4212)5924 6111 , fax: (+4212)5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


