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Žiadosť o evidenčnú zmenu - oprava evidencie súpisných čísel a druhu stavby 

Pri kontrole evidencie súpisných čísiel , sme zisti li nesúlad evidencie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s evidenciou v katastri nehnuteľností, preto Vás žiadame o súčinnosť pri odstraňovan í chýb 
súpisného čísla stavby na pozemku pare. č. 7608/1, k. ú Staré Mesto. 

V evidencii katastra nehnuteľnosti je pred správnym súpisným č íslom predčíslie 1 O. Súpisné číslo 
102995 nikdy nebolo v našej evidencii. 

Vo výpise z listu vlastníctva č. 3918 k.ú. Staré Mesto evidujete nesprávne súpisné číslo 102995. 
pre stavbu bytového domu na ul. Čajkovského 7, na pozemku parc.č. 7608/1 . Správne súpisné číslo 
je 1. 2995, podľa rozhodnutia o hromadnom prečíslovaní stavieb Obvodného národného výboru Bratislava 
1. , odbor výstavby a územného plánovania, č. 4885/197 4, zo dňa 10.10.197 4, vydaného na základe 
uznesenia rady Národného výboru hl. mesta SSR Bratislavy pod č. 129 zo dňa 29.5.1973. 

Zároveň upozorňujeme na chybný zápis orientačného čísla pri bytoch č . 2 a 3. Správny zápis 
vchodu má byť Čajkovského 7, tak ako je zapísané pri bytoch č.1 , 4, 5, a nie Čajkovského 1 O. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame opraviť v liste vlastníctva č. 3918 k. ú. Staré Mesto 

chybný zápis: 
Súpisné číslo na parcele čís lo 

102995 7608/1 

na správny zápis : 
Súpisné číslo na parcele číslo 

2995 7608/1 

chybný zápis: 
Vchod: Čajkovského 1 O 

na správny zápis : 
Vchod : Čajkovského 7 

S pozdravom 

Na vedomie: 

„ 

lng.~;:;zá 
vedúca oddelen ia úzerry;rého rozhodovania 

a stavebnéhpŕporiadku 

Verejnou vyhláškou - vlastníci bytov bytového domu na ul. Čajkovského 7, 811 04 Bratislava 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO : 00 603 147, tel. : (+421 2) 5924 6111 , fax: (+421 2) 5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 


