
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava 

záznam č. : 993 1/50389/STA/Kul-opr. v Bratislave 03. 12.20 18 

Vec: Oprava zrejmej chyby rozhodnutia č. j. 9931/50389/2018/STA/Kul-G/81, zo dňa 16.11.2018 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, pod ľa § § 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republ iky Bratislavy a § 4 7 ods. 6 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov opravuje týmto zrejmú chybu vo výrokovej časti rozhodnutia č. j. 
993 1/50389/2018/STA/Kul-G/81 zo dňa 16.11.20 18, ktorým stavebný úrad povo lil stavebníkovi: spoločnosť 

ADVJSORY s.r.o„ so s íd lom Krčméryho 19, 811 04 Bratislava, IČO: 44 116 2 17 v spojenom územnom 
a stavebnom konaní stavbu s názvom: „Mestská vila Langsfeldova, Bratislava", na pozemkoch registra „C" parc.č. 

3894/2, 3894/6, 3894/ J a 3878/ 1 O k.ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj na pozemku parc.č.3878/ 1 
k.ú. Staré Mesto, nasledovne: 

Na str. 2, v podm .č. l (predposledná veta) je uvedené: 

.„ Min. odstupová vzd ia lenosť nadzemného objektu od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. 3894/3 k.ú. Staré 

Mesto je 3,60 m, pričom vzdialenosť medzi nadstavbou jestvujúceho bytového domu parc.č . 3894/5 k.ú. Staré 
Mesto a navrhovaným objektom j e 1 1,52 m. 

Správne má byť uvedené: 
.„ „. Min. odstupová vzd ialenosť nadzemného objektu od spo ločnej hranice s pozemkom pare. č. 3894/3 k.ú . Staré 

Mesto j e 3,60 m, pričom vzdialenosť medzi nadstavbou jestvujúceho bytového domu parc .č. 3894/5 k.ú. Staré 
Mesto a navrhovaným objektom je 7 ,92 m. 

Na str. 2, v podm. č.2 je uvedené: 

Dopravné napojenie rod inného domu je navrhované priamo z pri ľah lej miestnej komunikácie. Vstup do objektu 
rodinného domu ako aj vjazd do garáže je z Langsfeldovej ulice. 

Správne má byť uvedené: 
Dopravné napojen ie bytového domu j e navrhované priamo z priľahlej miestnej komunikácie . Vstup do objektu 

bytového domu ako aj vjazd do garáže je z Langsfeldovej ulice. 
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Mgr. Rado-S-ra;St;'včík 
starosta mestskej časti 



str. 20 

Doručí sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. ADVISORY, s.r.o., Krčméryho 19, 81 1 04 Bratislava 
2. K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava 
3. Ing.arch. Marek Fillo, Cityprojekt, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.!, 814 99 Bratislava 
5. Ing. Peter Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava 
6. Mgr. Ján Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava 
7. Vlastníci pozemku pare.č. 3896/2 k.ti. Staré Mesto 
8. Vlastníci stavby a pozemku 3896/4 k.ú. Staré Mesto 
9. Vlastník pozemku 3878/1 a 3878/11 k.ú. Staré Mesto 
1 O. Vlastníci pozemku pare.č. 3895/3 k.ú. Staré Mesto 
11. Vlastníci pozemku pare.č. 3894/3 k.ú. Staré Mesto 
12. Vlastníci pozemku pare.č. 3894/5, k.ú. Staré Mesto 


