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Mgr. N. Laczková 
204 82-/-471 

Bratislava 
09.10.2018 MK - 3951/2018-221/13467 

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 - nariadenie ústneho pojednávania - pozvánka 

Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďa lej len „ministerstvo") 
v zmysle ust. § 21 ods. 1 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok") vo veci vyhlásenia nehnuteľnosti: most cestný - Most SNP 
v Bratislave, okr. Bratislava 1. , m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto a Bra tis lava V., m. č. Petržalka, k. ú. 
Petržalka v rozsahu pamiatkových objektov: mostovka (pare. č. 22367 /3, 5225/1, 5226), nájazd mostný 
s pylónmi a reštaurác iou - 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 nariaďuje ústne pojednávanie na deň: 

13. novembra 2018(utorok)o10.00 hodine, 
ktoré sa uskutoční v budove Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava, 

v priestore kancelárie č. 422, na 4. poschodí, 
na ktoré podľa § 21 ods. 2 správneho poriadku pozýva všetkých účastn íkov konania. Ministerstvo žiada 
všetkých účasníkov konania, aby v zmysle §21 ods. 2 správneho poriadku pri ústnom pojednávaní uplatn il i 
svoj e pripomienky a námety v uvedenej veci. 

Podľa § 21 ods. 1 sp rávneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje 
povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu , alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri 
ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky. 

Podľa § 21 ods. 2 správneho poriadku na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých 
účastníkov konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. 
Osobitné zákony ustanovia, v ktorých prípadoch sa na neskôr up latnené pripomienky a námietky 
neprihliada; na túto skutočnosť musia by účastníci konania výslovne upozornen í. 

S pozdravom 

PhDr. Rad oslav Ragač, PhD. 
generá lny ri aditeľ 

sekcie kultúrneho ded ičstva 

Pozvánka sa doručí (doručované aj formou verejnej vyhlášky): 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Sta ré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 

3. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V 
4. Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho ded ičstva - na za loženie do spisu 

Pozvánka 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 pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
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VEREJNA VYHLASKA 

nariadenie ústneho pojednávania 
vo veci vyhlásenia objektu: Most SNP 

za národnú kultúrnu pamiatku 
na deň 13. novembra 2018 (utorok)o 10.00 hod., 

ktoré sa uskutoční v budove Ministerstva kultúry SR, 
námestie SNP 33, Bratislava 

v kancelárii č. 422, na 4. poschodí 
pozvánka 

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 tabu li Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy, Miestneho úradu m. č. Staré mesto a Miestneho úradu m. č. Petržalka. Pätnásty deň 
vyvesenia je dňom doručenia. 

, v 15. O KT. 2018 , 
Vyvesene dna: „ ..... ....................... „„„ •.•.• „........ . . Zvesene dňa: „ .... . „ .... „„„.„ .... „ ..... „„ ••• „„.„ •••• 
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