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DOŠLO 
DŇA: 1 o -12- 2018 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
MK- 3951/2018-221/16754 

Vec: 

MINISTERSTVO 

KULTÚRY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 

Podľa rozdeľovníka 

Vybavuje/linka 
Mgr. N. Laczková 
204 82-/-471 

Bratislava 
05.12.2018 

Bratislava, okr. Bratislava 1, m. č. Staré mesto, k. ú. Staré Mesto, a Bratislava, okr. Bratislava V, m. č. 
Petržalka, k. ú. Petržalka, Most SNP - odvolacie konanie - upozornenie na možnosť na nahliadnutie do 
spisového materiálu pred vydaním rozhodnutia - verejná vyhláška 

Sekcia kultúrneho dedičstva , odbor ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky v súvislosti s podaním odvolania proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 
č. PUSR-2018/19104-19/33087 /BRO zo dňa 30.04.2018 vo veci vyhlásenia nehnuteľnosti : Most SNP 
v Bratislave, okr. Bratislava 1., m. č. Sta ré Mesto, k. ú Staré Mesto a Bratislava V., m. č. Petržalka, k. ú. 
Petržalka v rozsah u pamiatkových objektov: mostovka (pare. č . 22367/3, 5225/1, 5226), nájazd mostný 
s pylónmi a reštauráciou - pravobrežný (pare. č. 5104/1), nájazd mostný - ľavobrežný (pare. 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 si Vás dovoľuje upozorniť, že pred vydaním rozhodnutia v odvolacom konaní, v zmysle ust. § 3 
ods. 2 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ správny poriadok") v spojení s § 33 ods. 2 správneho poriadku máte možnosť nah l iad nuť do spisového 
materiá lu v hore uvedenej veci. 

Do správneho spisu môžete nahliadnuť dňa 28. decembra 2018 o 9:00 hod. v budove Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, Bratislava, kancelária č. 421 na IV. poschodí. 

Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej 
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im 
vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyj ad riť k podkladu rozhodnutia, 
a uplatniť svoj e návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, 
musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre nezna losť právnych pred pisov neut rpeli 
v konaní ujmu. 

Pod ľa § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vyd aním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnen ie. 

S pozdravom 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
generálny riaditeľ 

sekcie ku ltúrneho ded ičstva 



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

3. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava V 
4. Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva - na založenie do spisu 

Upozornenie 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 

# # .... 

VEREJNA VYHLASKA 

upozornenie na možnosť na nahliadnutie do spisového 
materiálu pred vydaním 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 
tabu li správneho orgánu - Ministerstva kult1'.iry Slovenskej republiky, na úradnej tabuli Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy, Miestneho úradu m. č. Staré mesto a Miestneho úradu m. č. Pet ržalka. Pätnásty deň 
vyvesenia je dňom doručenia. 

10. 12. 2018 
Vyvesené dňa: .„„„„.„.„„.„„ ...... „.„„„.„.„ .. „„.„ . Zvesené dňa: „„„.„„„„„„.„„.„„„.„ .... „„„„.„„ 

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