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Vec: 
Bratislava, okr. Bratislava 1, m. č. Staré mesto, k. ú. Staré Mesto, Most SNP a Bratislava, okr. Bratislava 
V, m. č. Petržalka, k. ú. Petržalka, Most SNP - upovedomenie účastníkov konania o predÍžení lehoty na 
vydanie rozhodnutia v správnom konaní 

Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") 
v zmysle ust. § 49 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok") Vás upovedomuje o predÍžení lehoty na vydanie rozhodnutia 
v správnom konaní vo veci vyhlásenia nehnuteľnosti : most cestný - Most SNP v Bratislave, okr. Bratislava 1., 
m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto a Bratislava V., m. č. Petrža lka, k. ú. Petržalka v rozsahu pamiatkových 
objektov: mostovka (pare. č. 22367/3, 5225/ 1, 5226), nájazd mostný s pylónmi a reštau ráciou - pravobrežný 
(pare. č. 5104/1), nájazd mostný - ľavobrežný (pa re. č. 23097/1, 23097/2, 23097/3, 23097/4, 23097/5, 23097/ 7, 
535/8) a socha (na parcele č. 535/8) za národnú kultúrnu pamiatku do 31. decembra 2018. 

Lehota na vydanie rozhodnutia bola predfžená z dôvodu vykonávania rozsiahleho dokazovania 
v odvolacom konaní vzhľadom na nevyhnutne potrebný čas na získanie podkladov a vyjadren í a na následné 
oboznámenie všetkých účastníkov konania s ich obsahom a prípadné vykonanie ďa lších procesných úkonov 
sp rávneho konania. Z týchto dôvodov nebolo možné vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote 
(60 dní), kto rá uplynu la dňa 28. augusta 2018. 

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán povinný zist i ť presne a úplne skutočný stav 
veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi 
účastníkov konania. 

S pozdravom 

;; .. 
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

generálny riaditeľ 
sekcie kultúrneho dedičstva 

Upovedomenie sa doručí (doručované aj formou verejnej vyhlášky): 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát, Primaciá lne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Miestny úrad mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto Vaj anského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 

3. Miestny úrad mestskej časti Brat islava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V 
4. Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva - na založenie do spisu 

Upovedomenie sa doručí (bez verejnej vyhlášky): 
1. JUDr. Peter Dobrovodský & spol., s. r. o., česká ul. 7, 831 03 Bratislava 
2. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
3. Krajský pamiat kový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
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VEREJNA VYHLASKA 

upovedomenie o predÍžení 
lehoty na vydanie rozhodnutia 

vo veci vyhlásenia objektu: Most SNP 
za národnú kultúrnu pamiatku 

sa v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručuje touto verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na úradnej 
tabuli správneho orgánu - Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta 
SR Bratislavy, Miestneho úradu m. č. Staré mesto a Miestneho úradu m. č. Petržalka. Pätnásty deň vyvesenia 
je dňom doru čen ia. 

' v 2 6. 09. 2018 
Vyvesene dna: „.„„ ................ „ ... „„.„„„„„.„ . . „„. Zvesené dňa: „„„„ ... „„„„„ ..... „.„ .. . .. „ .. „ „ .„ ... . 

Potvrdené dňa : „„.„„.„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„. Pečiatka a podpis: „„„„„„.„„„.„„„„„„„„„„„. 
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