
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rITfT?P 
~ 
Okresný úrad Bratislava 
katastrálny odbor 
Ružová dolina 27 
821 09 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka 
2308/39601/2018/STNBel Bellová Eva, lng./59246229 

Vec: 
Žiadosť o evidenčnú zmenu - oprava názvu ulice „Ulica Jozefa Kronera", 
zápis do katastrálnej mapy 

Bratislava 
13.09.2018 

Pri kontrole evidencie súpisných a orientačných čísiel sme zistili nesprávnosť zápisu názvu ulice 
v liste vlastníctva č. 5675, k.ú. Staré Mesto, ako aj nezapísanie názvu ulice do katastrálnej mapy. 

Preto Vás žiadame o súčinnosť pri riešení danej nezrovnalosti. 

Ulica bola pomenovaná podľa slovenského herca Jozefa Kronera (1924-1998) uznesením 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 145/2004 a Všeobecným záväzným 
nariadením hl. mesta SR Bratislavy č. 2/2005 zo dňa 31.03.2005. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame opraviť v liste vlastníctva č. 5675 k. ú. Staré Mesto 

chybný zápis: 
Vchod: Kronera 2 

na správny zápis : 
Vchod: Ulica Jozefa Kronera 2 

Zároveň žiadame o zápis názvu ulice do katastrálnej mapy. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1. VZN č. 2/2005 

Na vedomie: 

1na1:~?o.á 
vedúca oddelenia územ_,rtrí'o rozhodovania 

a stavebnél/tf?Joriadku 

Verejnou vyhláškou vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ul. Ulica Jozefa Kronera 2, 811 05 Bratislava 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO : 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111 , fax: (+4212)5292 0003 
e-mail: podatelna@staremesto.sk, www.staremesto.sk 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hl~vného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

„ č. 2 12005 
·z 31. marca 2005 

o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 6 
a § 2b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, prilohy č. I, položka č. 52 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. č. 31/2003 Z. z. , ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a· iných verejných priestranstiev a o číslovaní 
stavieb .ustanovuje: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") určuje názov 
novovzniknutej ulice v urbanistickom obvode Žil~nská ulica v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 

(2) Navrhovaný názov novovzniknutej ulice bol schválený uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 145/2004. 

§ 2 
Určenie názvu ulice 

V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa určuje pre novovzniknutú ulicu, ktorá sa 
napája na Žilinskú ulicu, názov(tJliéa JOÚ:fa Kronera. 

§3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Grafické znázornenie novovzniknutej ulice je vyznačené v si tuačnom pláne č . 1, 
ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia. 

(2) Označenie novovzniknutej ulice určenej týmto nariadením, vykoná v mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto na vlastné náklady hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
(ďalej len „hlavné mesto"). 

(3) Hlavné mesto zapíše novovzniknutý názov ulice určený týmto nariadením do 
evidencie názvov ulíc a verejných priestranstiev vedených hlavným mestom. 

§4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. apríla 2005 . 
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Prfloha 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.212005 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach hlavného mesta 

SR Bratislavy 

Situačný pJán č. 1 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
novovzniknutá Ulica ,Jozefa Kronern 

1 

1 

lnľonnačný sysiém kalal!'fr.t nehľJUtdností (c) Úrad geodézie, kmtogralie a katntra SloYl!r8lrej repvbll<y, 2004 
Lokaliz<tčný IMný systém (c) Hlavné mesto SR Brafi!lla.va, 2005 

Vyhofovll: oddelenie in1ormaliky, marec 2005 
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