
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

č. 5147/ 16267/2018/STA/Grm-G/ 16 v Bratislave, 1 1.04.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa 
§ 1 17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na §7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/ 1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom 
meste") a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) 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, 
v nadväznosti na §2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmys le §46 a §47 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), 
zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, v stavebnom konaní 
preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na zmenu časti dokončenej stavby, 
ktorú dňa 11.09.2017 podal: 
Ing. Miroslav Remeta, Čapajevova 29, 080 01 Prešov (ďalej len „stavebník") v konaní zastúpený Ing. arch. 
Danou Bubákovou, Panská 2, 811 O 1 Bratislava a na základe tohto preskúmania vydáva podľa §66 stavebného 
zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

ST A VEBNÉ POVOLENIE 

na zmenu časti dokončenej stavby s názvom: „Rekonštrukcia a rozšírenie bytu č. 8, Klobučnícka 2" stavba 
súp. č. 442, pozemok pare. č. 85/2, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave, podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej jsfk architecture, zodpovedný projektant Mgr. arch. Miroslav Yrábel, AA *04 l 5AA *, v júli 
2017. 
Predmetom tohto konania je zmena časti dokončenej stavby, ktorá je na liste vlastníctva č. 6152 zapísaná ako 
byt. Rozsah stavebných prác: 

- dispozičné úpravy bytu a jeho rozšírenie o priestory bývalej kotolne 
- realizácia nových rozvodov kanalizácie, vody, elektriny, kúrenia a plynu v rámci predmetného bytu 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu 
2. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby. V prípade, že 

stavebník ni e je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou, s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženie. 

3. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu spôsob uskutočňovania stavby. Pri uskutočňovaní stavby 
zhotoviteľom oznámi stavebník meno, adresu, IČO zhotoviteľa po ukončení výberového konania. Pri 
stavbe uskutočňovanej svojpomocne oznámi aj kvalifikovanú osobu, ktorá bude zabezpečovať odborné 
vedenie uskutočňovania stavby. 

4. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko označiť stavbu výrazným štítkom 
"Stavba povolená" s uvedením údajov: 
a) názov stavby 
b) názov dodávateľa 
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c) meno stavebn íka a stavebného dozoru 

d) termín začatia a ukončenia stavby 

e) dátum a číslo stavebného povolenia s pečiatkou stavebného úradu a ponechať ho tam až do kolaudácie 

stavby. 

5. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť stavebný denník o stavebných prácach 

je povinný stavbyvedúci. 

6. Term ín začatia stavebných prác stavebník oznámi v predstihu stavebnému úradu . 

7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku. 

8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 

cudzích nehnuteľnostiach a majetku . 

9 . Stavebník zodpovedná v plnej miere za škodu, vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaľ 

ju nevyvolal ich závadný stav. 

1 O. Pri realizác ii stavby používať iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný 

účel (podľa zákona č. 133/2013 Z .z. o stavebných výrobkoch). 

11. Stavebník je povinný dodržiavať Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, č. 

8/2017 o dodržiavan í čistoty a poriadku. 

12. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 

hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

13 . Obmedziť pri realizácii stavby maximálne zneč isťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou 

pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami 

zakapotovať. 

14. V zmysle Cestného zákona v úplnom znení vyhlásenom pod č. 19311997 Z.z. je stavebník povinný počas 

stavby udržiavať čistotu na stavbu zneč i stených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 

zabezpečiť bez porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

15. V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie. 

16. Pôvodca odpadov bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Zb. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

17. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 

rozhodnutie. 

18. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov: 

18.1 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2017114668-2169680/FAL zo dňa 

11. 09.2017: 
1. V byte budú zachované pôvodné dvere, ktoré budú zrepasované a opätovne použité. 

2. V byte bude zachovaná, resp. rekonštruovaná fabiónova rímsa. 

3. K obnove okien KPÚ BA vydal rozhodnutie č. KPUBA-2017 /14668-2/46666/F AL zo dňa 
16.06.2017 

4. Začiatok prác bude ohlásený 15 dní vopred písomnou formou na KPÚ BA. KPÚ BA bude počas 
obnovy vykonávať na objekte pamiatkový dohľad . 

5. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 

rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

18.2 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZPJ-

201 7179513/HELII zo dňa 28.08.2017: 

1. Držiteľ odpadov je povinný: 

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

• prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti ; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému, 
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• recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na 

opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom 

liste odpadu v súlade s §2 vyh lášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti, 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z„ na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg 

nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a 

uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 

vzniku (t.j . v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), 

následne sa mus í ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého 

orgánu podľa §99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K ž iadosti o vydanie vyjadrenia je 

potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky 

o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre j ednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, 

príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak 

doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť pred ložený originál uvedených 

dokladov. 

Podľa §77 ods.2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných 

prácach vykonávaných pre fyzické osoby ten, kto uvedené práce vykonáva. 

18.3 Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-2940/2017-001 
zo dňa 28. 08.2017: 
- bez pripomienok 

18.4 Hlavné mesto SR BA, súhlas č. MAGS OŽP 3657212018114113/Be zo dňa 22.01.2018: 
l. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich 

látok zo spaľovania zemného plynu komínom, s ústím vo výške 27,300 m nad úrovňou ± 0,000 m. 

s prevýšením 1,000 nad hrebei''íom strechy. 

2. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne zneč isťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje 

s prašnými látkami zakapotovať. 

3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností 

ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného 

pozemku v súlade s §4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
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Odôvodnenie 

Dňa 11.09.2017 podal stavebn ík Ing. Miroslav Remeta, Čapajevova 29, 080 01 Prešov v konaní 

zastúpený Ing. arch. Danou Bubákovou, Panská 2, 811 01 Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na zmenu časti dokončenej stavby s názvom: „Rekonštrukcia a rozšírenie bytu č.8, Klobučnícka 2" stavba 

súp. č. 442, pozemok pare. č. 85/2, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave, podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej jsfk arch itecture, zodpovedný projektant Mgr. arch. Miroslav Vrábel, AA *04 l 5AA *, v júli 

2017. 

Stavebný úrad (v zmysle §61 ods. I a ods. 4 stavebného zákona) oznámil začatie stavebného konania 

dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom listom č. 5 147/9001/20 18/STA/Grm zo dňa 21.02.2018. 

Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 05.04.2018, 

o výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

V zmysle § 62 stavebného zákona-v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, 
a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 

územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným 
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, 
stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového 
konania. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v§ 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organ izáciami a zisti l, že 

realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej 

uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: 

1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2017 /14668-2/69680/F AL zo dňa 11 .09.2017 

1. Okresný úrad Bratis lava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-

20 17 /79513/HEL/l zo dňa 28.08.20 17 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-2940/2017-00I zo 

difa 28.08.2017 

3. Hlavné mesto SR BA, súhlas č. MAGS OŽP 36572/20 18/ 14113/Be zo dňa 22.01.20 18 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do 

sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Na predmetnú 

stavbu sa v zmysle §39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkmi konania. 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

vo výške 100,00 €bol uhradený difa 09.10.201 7. 



str. S 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j . mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
účastníkom konania: 
1. Ing. arch. Dana Bubáková, Panská 2, 81 1 O 1 Bratislava 
2. lng. Miroslav Remeta, Vihorlatská 3, 080 01 Prešov 
3. JSFK Architecture, Michalská 5, 811 O 1 Bratislava 
4. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov stavby súp. č . 442, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave a pozemku 

pod stavbou pare. č . 85/ 1, 85/2, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

dotknutým orgánom: 
5. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
6. Has ičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radl inského 6, 811 07 Bratislava 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Na vedomie: 
9. Ing. arch. Dana Bubáková, Panská 2, 81 1 O 1 Bratislava 
IO.Ing. Miroslav Remeta, Vihorlatská 3, 080 01 Prešov 
11 .JSFK Architecture, Michalská 5, 811 O 1 Bratislava 
12. P.G.G. INVEST, s.r.o„ Štefanov ičova 12, 811 04 Bratislava 
13. Ing. arch. Ivan Gojdič, Klobučnícka 2, 8 11 O 1 Bratislava 
14.Si lvia Gojdičová, Kl obučn ícka 2, 811 O 1 Bratislava 
15. Ing. Andrej Ďurkovský, Poštová 4, 811 06 Bratislava 
16. Františka Ďurkovská, Poštová 4, 811 06 Bratislava 
17. Ing. Ján Krajniak, Rovniankova 18, 851 02 Bratislava 
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18. Viera Krajniaková, Rovniankova 18, 85 1 02 Bratislava 
19. Stanislav Štepka, Klobučnícka 2, 811 O 1 Bratislava 
20. Katarína Štepková, Klobučnícka 2, 811 O 1 Bratislava 
2 1. Dorota Filová, Klobučnícka 2, 811 O 1 Bratis lava 
22. prof. RNDr. Marek Fila, CSc., Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava 
23. Vít Fila, Fraňa Kráľa 24, 811 05 Bratislava 
24. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 8 14 99 Bratislava 
25. Mgr. Art. Juraj Štepka, Klobučnícka 2, 811 O 1 Bratislava 
26. Kraj.Co., s. r.o„ Teslova 12, 821 02 Bratislava 
27. Doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., Trenčianska 44, O 18 51 Nová Dubnica 
28. Vít Bednárik, 919 02 Dolné Orešany 4 
29. Mária Štrbavá, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
30. Matúš Peťko, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava 
31. Jana Peťková, Jašíková 20, 821 03 Bratislava 
32. Ing. Peter Herc, Klobučnícka 4, 8 11 O 1 Bratislava 
33. PhDr. Helena Hercová, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
34. Ing. Viera Homolová, Strážna 2, 831 01 Bratislava 
35. JUDr. Jana Mikušová, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
36. Viera Nováková, Klobučnícka 4, 81 1 O 1 Bratislava 
3 7. Branislav Novák, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
38. Imelda Nováková, Klobučnícka 2, 811 O 1 Bratislava 
39. Miroslav Mertin, Bazová 6, 900 42 Dunajská Lužná 
40. Elena Me1iinová, Bazová 6, 900 42 Dunajská Lužná 
41. Ing. arch. Andrej Zlámala, Trnavská cesta 11, 831 04 Bratislava 
42. Mgr. Zuzana Zlámalová, Trnavská cesta 1 1, 831 04 Bratislava 
43. Marta Štecková, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
44. Parkerhouse lnvestments Slovakia s.r.o., Stavbárska 18/13432, 080 01 Prešov 
45. Mgr. Ivan Rudolf, SNP 998/24, 924 01 Galanta 
46. Britannia Trust, s.r.o., Kováčska I, 83 1 04 Bratislava 
47. Pavlo Rochnyak, Tomášikova 50A, 83 1 04 Bratislava 
48. Maiiin Kubina, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
49. Ing. Zuzana Štetková, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
50. Ing. Michal Kossár, Ľaliová 6, 976 3 1 V lkanová 
51. Mgr. Marta Mrlinová, Klobučnícka 4, 81 1 O 1 Bratislava 
52. MUDr. Roman Hošek, Deisslingen-Lauffen 22, Sonnenhalde, O 12 34 Nemecko 
53. Eva Hošeková, Deiss lingen-Lauffen 22, Sonnenhalde, 012 34 Nemecko 
54. RNDr. Jana Černáková, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
55. Ing. Matej Černák, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
56. Alexander Nemčovský, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
57. Beáta Nemčovská, Klobučnícka 4, 8 11 O 1 Bratislava 
58. Ing. Stanislav Starzl, Šándorova 3, 821 03 Bratislava 
59. Martin Vaverčák, Klobučnícka 4, 81 1 O 1 Bratislava 
60. Daniela Vaverčáková, Klobučnícka 4, 8 11 O 1 Bratislava 
61. Magdaléna Morháčová, Klobučnícka 4, 81 1 O 1 Bratislava 
62. Miloš Buday, Trenčianska 56, 821 09 Bratislava 
63. Soňa Budayová, Trenčianska 56, 821 09 Bratislava 
64. Anna Fandlová, Československých parašutistov 211/1, 831 03 Bratislava 
65. MS Consulting, s.r.o., Trinásta 1 O, 831 O 1 Bratislava 
66. Jaroslav Holý, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
67 . PhDr. Ladislav Hagara, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
68. Mgr. Mária Hagarová, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratis lava 
69. Mgr. Radana Hromníková, Juraja Hronca 2, 841 02 Bratislava 
70. Ing. Michaela Roth, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
71. Ing. Džalal Gasymov, Klobučnícka 4, 811 O 1 Bratislava 
72. Marina Gasymovová, Klobučnícka 4, 8 11 O 1 Bratislava 
73. Ing. Mi loslav Seruga, Trinásta 10, 831 01 Bratislava 
74. Ing. Paulína Polonyová, Chorvátska 12, 811 08 Bratislava 
75. JUDr. Peter Jánoš i, Kúpelná 10, 811 02 Bratislava 
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76. PaedDr. Margita Jánošiová, Kúpelná 1 O, 811 02 Bratis lava 
77. Ľubica Rázusová, Holubyho 19, 811 03 Bratislava 
78. Jana Klimová, Laurinská 8, 811 O 1 Bratislava 
79. DaSen spol. s r.o., Gercenova 9, 85 1 O 1 Bratislava 
80. Bernard Machotka, S láv ičie údo lie 3, 811 02 Bratislava 
81 . Antónia Machotková, Slávičie údo lie 3, 81 1 02 Bratislava 


