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č. 2637/20006/2020/STA/Pil    V Bratislava dňa 07.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  R O Z H O D N U T I E  
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (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 (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 7a ods. 
(2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa § 26, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 66 stavebného 
zákona v spojení s § 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a  

s t a v e b n é  p o v o l e n i e  

na stavbu „Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla, Dunajská 
ul. č. 36, Bratislava“ – iná budova so súpisným číslom 3623 (podľa listu 
vlastníctva č. 3175) 

stavebník Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 
36 063 606 

 v zastúpení 
 ateliér 3ab, s.ro., Záborského 42, 831 03 Bratislava, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 
30993/B, IČO: 35 878 789 

miesto stavby    Dunajská 36 v Bratislave, pozemok registra „C“-KN parcelné č. 8838 v 
katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vedený Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3175 vo 
vlastníctve stavebníka 

účel stavby pozemná budova – nebytová budova – budova pre kultúru a na verejnú 
zábavu 

druh stavby zmena stavby pred dokončením (ďalej len „stavba“) podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej v októbri 2019 spoločnosťou ateliér 3ab, 
s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, autorizovaným architektom Ing. 
arch. Andrejom Drgoňom, reg. č. *1735 AA* 

účastníci konania   
- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
- ateliér 3ab, s.ro., Záborského 42, 831 03 Bratislava (projektant) 
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- Vlastníkom nehnuteľnosti so súpisným číslom 102320 na Dunajskej ulici č. 38, Bratislava 
a pozemkov, pozemky registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
parcelné čísla 8833,8834 podľa LV č. 4214 

- Vlastníkom nehnuteľnosti so súpisným číslom 2465 na Grösslingovej ulici č. 45, 
Bratislava a pozemkov, pozemok registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, parcelné č. 8835 podľa LV č. 4438  

- Vlastníkom nehnuteľnosti so súpisným číslom 102464 na Grösslingovej ulici č. 43, 
Bratislava a pozemkov, pozemky registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, parcelné čísla 8836, 8837 podľa LV č. 4301 

- Vlastníkom bytového domu so súpisným číslom 2463, 2516 na ulici Grösslingová 39, 41 
a Klemensova 5, Bratislava a pozemku pod stavbou, pozemok registra „C“ – KN 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, parcelné č. 8841 podľa LV č. 6013 

- Vlastníkom bytového domu so súpisným číslom 2515 na Klemensovej ulici 3, Bratislava 
a pozemkov, pozemky registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
parcelné č. 8840/1, 8840/6 podľa LV č. 6806 

- Vlastníkom nehnuteľnosti so súpisným číslom 6386, na pozemku registra „C“ – KN 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, parcelné č. 8840/2 podľa LV č. 3935  

- Vlastníkom nehnuteľnosti so súpisným číslom 1170, na pozemku registra „C“ – KN 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, parcelné č. 8840/4 podľa LV č. 8646 

- Vlastníkom bytového domu so súpisným číslom 2514 na Klemensovej ulici 1, Bratislava 
a pozemku pod stavbou, pozemok registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, parcelné č. 8839 podľa LV č. 6553 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 
99 Bratislava 1, podľa LV č. 1656 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 
1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú 

potvrdí stavebný úrad. Podľa § 67 ods. (2) stavebného zákona stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť. 

2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak 
žiadosť na predĺženie jeho platnosti musí byť podaná pred uplynutím platnosti tohto 
rozhodnutia. 

3. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť o stavebných prácach stavebný denník od 
prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

4. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník") v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) 
stavebného zákona ešte pred začatím so stavbou oznámi listom stavebnému úradu termín 
s jej začatím. 

5. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v októbri 
2019 spoločnosťou ateliér 3ab, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, autorizovaným 
architektom Ing. arch. Andrejom Drgoňom, reg. č. *1735 AA*. Projektová dokumentácia 
overená stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

6. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 
dokumentácie. 

7. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočnenia stavebných prác stavebný denník, 
právoplatné stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný 
na jej uskutočňovanie a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

8. Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a 
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požiarne predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 
9. Stavba musí byť úplne ukončená do dvoch rokov odo dňa s jej začatím. 
10. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní. 

Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení 
výberového konania a to ešte pred začatím stavebných prác a priloží jeho oprávnenie na 
túto činnosť. 

11. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. (4) písm. j) stavebného zákona na viditeľnom 
mieste pri vstupe na stavenisko označiť štítkom „Stavba povolená" s týmito údajmi: 
a) označenie stavby, 
b) označenie stavebníka, 
c) označenie stavebného dozoru, 
d) kto a kedy povolil stavbu (dátum a číslo tohto rozhodnutia), 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) meno stavbyvedúceho. 

12. Pri uskutočňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita a tuhosť stavby a musí byť 
bezpečne zaistená ochrana verejného záujmu ohrozeného stavebnými prácami. 

13. Podľa § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba 
stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodný na použitie 
v stavbe na zamýšľaný účel. 

14. Stavebník je povinný kontajnery na odpad zo stavebných prác umiestniť prednostne na 
vlastnom pozemku alebo so súhlasom majiteľa pozemku len na čas nakladania s odpadom 
za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok, v prípade zaujatia 
verejného priestranstva je stavebník povinný zabezpečiť povolenie príslušného 
samosprávneho orgánu - toto rozhodnutie nenahrádza takéto povolenie. Stavebník je 
povinný umiestnenie kontajnerov riešiť tak, aby zabezpečili bezpečnosť a plynulosť 
cestnej a pešej premávky. Verejné priestranstvá a pozemné komunikácie sa po skončení 
ich užívania musia uviesť do pôvodného stavu. 

15. Stavebník je povinný  nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

16. Podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona je stavebník povinný dbať na to, aby pri 
uskutočnení stavby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov, stavieb alebo pozemkov 
nad prípustnú mieru a aby vykonávanými prácami nevznikli škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, ktorým možno zabrániť, po skončení prác je stavebník 
povinný uviesť stavebnými prácami poškodené stavby alebo pozemky do pôvodného 
stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť poškodeným vlastníkom 
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

17. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo 
pozemkoch, pokiaľ ich nevyvolal ich závadný stav. Stavebník ďalej zodpovedá za ich 
estetickú kvalitu, bezpečnosť zariadení a technickú spôsobilosť. 
 

18. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk a 
vyjadrení dotknutých orgánov:  

18.1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/704-
2/10229 zo dňa 07.02.2020: 

18.1.1. Obnova uličnej fasády: 
- Obnovu uličnej fasády realizovať umelecko-remeselným spôsobom. Obnovu fasád 

môže realizovať výhradne dodávateľ s preukázateľnou praxou v oblasti umelecko- 
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remeselnej obnovy omietok objektov historickej architektúry. 
- Vlastníkom vybraný dodávateľ umelecko-remeselných prác podľa bodu č. 1.1 

vypracuje pred začatím prác prípravnú dokumentáciu - Návrh umelecko-remeselnej 
obnovy fasády, ktorý bude obsahovať vyhodnotenie existujúceho stavebno- 
technického stavu fasády, navrhovaný rozsah a technologický postup obnovy 
fasády a dokumentáciu vykonaného sondážneho prieskumu stratigrafie 
omietkových a náterových vrstiev fasády. 

- Prípravnú dokumentáciu podľa bodu č. 1.2 predložiť KPÚ BA za účelom vydania 
záväzného stanoviska. 

- Zachovať a konzervovať všetky súdržné a stavebno-technicky nezávadné súčasti 
existujúceho architektonického členenia fasády vrátane náterových a omietkových 
vrstiev. 

- Prioritne odstrániť stavebno-technicky závadné novodobé sekundárne omietkové a 
náterové vrstvy (predovšetkým cementové omietky, dikoplasty, akrylátové nátery 
a pod.). 

- Nesúdržné, stavebno-technicky závadné alebo chýbajúce súčasti architektonického 
členenia fasády obnoviť formou rekonštrukcie ako presné materiálové a tvarové 
kópie pôvodných prvkov. 

- Používať výhradne paropriepustné nové fasádne omietky a nátery. 
- Farebnosť nových fasádnych omietok alebo náterov odsúhlasí KPÚ BA na základe 

vzoriek zrealizovaných na obnovený povrch fasád. Pred vyhotovením vzoriek 
predložiť KPÚ BA vzorkovník vlastníkom vybraného výrobcu za účelom výberu 
konkrétnych materiálov a farebných odtieňov na vyhotovenie vzoriek. 

18.1.2. Výplne okenných a dverných otvorov: 
- Nové výplne okenných otvorov v historickej časti stavby riešiť ako materiálové, 

tvarové a farebné kópie pôvodných výplní (t. j. drevené, s identickým spôsobom 
členenia ako pôvodné výplne, s dimenziami a profiláciami jednotlivých 
konštrukčných prvkov čo najbližšími k pôvodným výplniam, s rovnakým 
spôsobom otvárania ako pôvodné výplne, v prípade existujúcich historických 
prvkov kovania s uplatnením nových prvkov kovania čo najpríbuznejších k 
pôvodným, s farebnosťou výplní v tóne lomená biela). 

- KPÚ BA predložiť výrobnú dokumentáciu nových okenných výplní v historickej 
časti stavby vopred na schválenie. 

- Historické drevené dverné výplne v historickej časti stavby zachovať v 
maximálnom možnom rozsahu s ohľadom na ich stavebno-technický stav. V 
prípade narušeného stavebno-technického stavu jednotlivých pôvodných 
historických drevených dverných výplní je tieto možné nahradiť výhradne za presné 
materiálové, tvarové a farebné kópie pôvodných výplní (t. j. drevené, s identickým 
spôsobom členenia ako pôvodné výplne, s dimenziami a profiláciami jednotlivých 
prvkov čo najbližšími k pôvodným výplniam, s uplatnením profilovaných rámov a 
kazetových obložení otvorov ako presných kópií pôvodných). 

- KPÚ BA predložiť výrobnú dokumentáciu kópií historických drevených dverných 
výplní v historickej časti stavby vopred na schválenie. 

- Existujúcu historickú dvernú výplň na 1. NP medzi prejazdom a schodiskom 
zachovať a v prípade potreby repasovať s využitím pôvodných prvkov kovania. 
Návrh obnovy historickej dvernej výplne na 1. NP medzi prejazdom a 
schodiskom vopred prerokovať a schváliť na KPÚ BA. 

- Všetky ostatné nové dverné výplne v historickej časti stavby riešiť z hľadiska 



 
Strana 5 z 8 

 
 

materiálu, tvarovania a farebnosti v súlade s pamiatkovými hodnotami kultúrnej 
pamiatky. Návrhy jednotlivých nových dverných výplní v historickej časti stavby 
vopred prerokovať a schváliť na KPÚ BA. 

- Nové výplne okenných a dverných otvorov na 1. NP uličnej fasády (uličný parter) 
riešiť v nadväznosti na dokladovaný historický stav z obdobia okolo polovice 20. 
storočia. Návrhy jednotlivých nových výplní na 1. NP uličnej fasády vopred 
prerokovať a schváliť na KPÚ BA. 

18.1.3. Existujúce historické schodisko medzi 1. a 2. NP (kamenné schodiskové stupne a 
liatinové zábradlie s madlom) zachovať v celom rozsahu. 

18.1.4. Existujúce historické pochôdzne podlahové vrstvy v historickej časti stavby (drevené 
parkety, terazzové podlahy) zachovať v maximálnom možnom rozsahu s ohľadom na 
ich stavebno- technický stav. V prípade výrazne narušeného stavebno-technického 
stavu jednotlivých pôvodných historických pochôdznych podlahových vrstiev je tieto 
možné nahradiť za nové podlahy z hľadiska materiálu a skladby riešené čo 
najpríbuznejšie k pôvodným. Rozsah historických pochôdznych podlahových vrstiev 
v historickej časti stavby navrhovaných na výmenu vopred prerokovať a schváliť na 
KPÚ BA. 

18.1.5. V chodbách a v miestnostiach orientovaných do ulice situovaných v historickej časti 
stavby nerealizovať sadrokartónové stropné podhľady. 

18.1.6. Vegetačné strechy riešiť s uplatnením extenzívnej zelene. 
18.1.7. Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti 

alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť na KPÚ 
BA. 

19. Stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na 
kolaudačné konanie podáva stavebník písomne v zmysle § 76 stavebného zákona. 

20. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné v súlade s § 18 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona predložiť najmä: 
a) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku 
b) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 
c) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (certifikáty/vyhlásenie o 

zhode/vyhlásenie o nemennosti parametrov použitých materiálov podľa § 43f 
stavebného zákona) a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, 

d) stavebný denník, 
e) protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

O D Ô V O D N E N I E 

Stavebný úrad prijal dňa 18.12.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia od 
stavebníka Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606, 
ktorého v konaní zastupuje spoločnosť ateliér 3ab, s.ro., Záborského 42, 831 03 Bratislava, 
IČO: 35 878 789, na stavbu uvedenú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania podľa 

§ 61 ods. (1) stavebného zákona listom č. 2637/10198/2020/STA/Pil zo dňa 17.02.2020 
a zároveň podľa § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho 
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zisťovania, vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby.  

Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou 
vyhláškou, nakoľko ide o konanie s veľkým počtom účastníkov konania. 

Súčasne upozornil účastníkov konania na možnosť uplatnenia námietok a dotknuté 
orgány na možnosť oznámenia záväzných stanovísk najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo 
dňa doručenia oznámenia o začatí konania, inak že sa na ne neprihliadne. Za deň doručenia 
oznámenia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. 

V zákonom stanovenej lehote v stavebnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkom 
konania ani oznámené nesúhlasné stanoviska dotknutých orgánov. 

K žiadosti stavebník priložil projektovú dokumentáciu vypracovanú v októbri 2019 
spoločnosťou ateliér 3ab, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, autorizovaným architektom 
Ing. arch. Andrejom Drgoňom, reg. č. *1735 AA*, ku ktorej sa vyjadrili dotknuté orgány, 
organizácie a právnické osoby, ktoré chránia záujmy podľa osobitných predpisov: 

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/704-
2/10229/AUG zo dňa 07.02.2020 

- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
stanoviskom č. HZUBA3-2019/002773-002 zo dňa 18.11.2019 
 
Ich prípadné podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je ich 

povinný zohľadniť pri uskutočňovaní stavby. 

Určenými podmienkami stavebný úrad zabezpečil najmä ochranu verejných záujmov 
spoločnosti pri uskutočňovaní stavby, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, 
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ďalších predpisov 
a technických noriem, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov z 
uskutočňovania stavby uvedených vo výroku rozhodnutia. 

Stavebný  úrad preskúmal podrobne a v celom rozsahu žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 
konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov konania a na základe skutkového 
stavu konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia. 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad nezistil v priebehu konania dôvody, ktoré by 
bránili vydaniu stavebného povolenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia. 

 

P O U Č E N I E 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie 
účastník konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21  Bratislava 1, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže 
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odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 
nemôže sa znova odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
starostka mestskej časti 

 
 
Príloha pre stavebníka:  
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom prevzatá stavebníkom osobne 

Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

- Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, v zastúpení  
 ateliér 3ab, s.ro., Záborského 42, 831 03 Bratislava 
- Vlastníci nehnuteľnosti so súpisným číslom 102320 na Dunajskej ulici č. 38, Bratislava 

a pozemkov, pozemky registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
parcelné čísla 8833,8834 podľa LV č. 4214 

- Vlastníci nehnuteľnosti so súpisným číslom 2465 na Grösslingovej ulici č. 45, Bratislava 
a pozemkov, pozemok registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
parcelné č. 8835 podľa LV č. 4438  

- Vlastníci nehnuteľnosti so súpisným číslom 102464 na Grösslingovej ulici č. 43, 
Bratislava a pozemkov, pozemky registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, parcelné čísla 8836, 8837 podľa LV č. 4301 

- Vlastníci bytového domu so súpisným číslom 2463, 2516 na ulici Grösslingová 39, 41 
a Klemensova 5, Bratislava a pozemku pod stavbou, pozemok registra „C“ – KN 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, parcelné č. 8841 podľa LV č. 6013 

- Vlastníci bytového domu so súpisným číslom 2515 na Klemensovej ulici 3, Bratislava 
a pozemkov, pozemky registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, 
parcelné č. 8840/1, 8840/6 podľa LV č. 6806 

- Vlastníci nehnuteľnosti so súpisným číslom 6386, na pozemku registra „C“ – KN 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, parcelné č. 8840/2 podľa LV č. 3935  

- Vlastníci nehnuteľnosti so súpisným číslom 1170, na pozemku registra „C“ – KN 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, parcelné č. 8840/4 podľa LV č. 8646 

- Vlastníci bytového domu so súpisným číslom 2514 na Klemensovej ulici 1, Bratislava 
a pozemku pod stavbou, pozemok registra „C“ – KN v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, parcelné č. 8839 podľa LV č. 6553 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 
99 Bratislava 1, podľa LV č. 1656 

- na vedomie: 

1. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, v zastúpení  
ateliér 3ab, s.ro., Záborského 42, 831 03 Bratislava 

2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava  
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Žiadosť o zverejnenie: 

3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava na 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky: 

4. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
 
 
 
Dátum zvesenia: Odtlačok pečiatky a podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, stavebný úrad/ 2x spis         
 


