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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 

1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a, ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“) na základe uskutočneného konania o zmene stavby pred dokončením 

rozhodla takto:  

podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) a § 66 a § 68 stavebného zákona 

 

povoľuje 
 

zmenu stavby pred dokončením stavby „ Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská 

v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2                    

v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, stavebníkovi Vajnorská s.r.o., so sídlom 

Hradská 1/a, 821 07 Bratislava, IČO: 52 485 943 (ďalej len „stavebník“). Stavba bola 

povolená rozhodnutím č. 996/2016/UKSP/VIDM-43 zo dňa 26.04.2016, právoplatným dňa 

11.07.2016. 

 

Zmena stavby pred dokončením pozostáva z nasledujúcich zmien: 

 

1. objekt SO 01 Bytový dom  
Zmena v časti architektúry: 

 úprava počtu podzemných podlaží z 1 na 3 podzemné podlažia /1.PP - 3.PP/ 

a) presunutie parkovania z 1.NP do podzemnej hromadnej garáže s kapacitou 123 

parkovacích miest 

b) zrušenie parkovania na teréne vo vnútrobloku a navýšenie zelene                     

vo vnútrobloku- vytvorenie parkových a sadových úprav (rieši sa ako 

samostatný stavebný objekt SO 09) 

 zmena pôvodnej hromadnej garáže na 1.NP 

a) vytvorenie obchodných priestorov orientovaných do ulíc Vajnorská 

a Odbojárov 

b) vytvorenie piatich nebytových priestorov orientovaných do vnútrobloku 

  /JZ, JV/s terasami na streche suterénu s kvetináčmi 

 vytvorenie doplnkového stavebného objektu DO SO 01.1 Stojisko pre smetné nádoby 

a DO SO 01.2 Oplotenie 

 úprava pozície/tvaru rampy – vjazd do podzemnej garáže 
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 pridaná  elektronabíjačka v exteriéri  pre elektromobily so zachovaním dvoch 

parkovacích miest vo vnútrobloku pre možnosť nabíjania, odvodnené spádom do 

uličnej vpuste  

 v 2.NP – 6.NP úprava dispozície bytov – úprava bytového mixu  pôvodne 44 bytov 

a 44 apartmánov zmena na 72 bytov, 19 apartmánov a 19 nebytových 

priestorov/kancelárie 

Zmena v časti statika pozostáva 

 z navýšenia počtu podzemných podlaží z 1.PP na 3.PP a s tým spojená zmena 

rozmerov stĺpov v 1.PP na 3.PP 

 zmena statickej schémy, stropná doska nad 1.NP je roznášacia stropná doska 

 zmena nosného systému nadzemných podlaží steny od 1.NP budú železobetónové 

filigránové steny 

 zmena statickej schémy stropnej dosky nad 5.NP, stropná doska je nosná pre 6.NP 

Zmena v časti zdravotechnika 

 v súvislosti s architektonickými zmenami v interiéri zmena v rozmiestnení 

zdravotechnických zariadení 

 na 1.NP je navrhnutá zmena v spôsobe oddelenie požiarneho vodovodu od pitného 

vodovodu pomocou zabezpečovacieho zariadenia BA (pôvodne bolo pomocou spätnej 

klapky typu EA), pred ktorým je inštalovaný prírubový filter a regulátor tlaku 

Zmena v časti vykurovanie 

 v súvislosti s architektonickými zmenami v interiéri je v celom objekte navrhnuté 

podlahové vykurovanie s tepelným spádom 45/35 °C 

Zmena v časti vzduchotechnika 

 v súvislosti s architektonickými zmenami v interiéri objektu 

a) na 1.NP bolo pridané odvetranie hygienických zariadení obchodných 

priestorov 

b) vetranie priestorov garáži - priestory garáže budú vetrané núteným 

podtlakovým spôsobom na 2.PP a 3.PP radiálnymi ventilátormi a 1.PP bude 

prívod vzduchu prirodzeným spôsobom cez neuzatvárateľný otvor. 

Zmena v časti elektroinštalácia 

 súvisí s architektonickými zmenami v interiéri  

a) umiestnenie elektromerových rozvádzačov do spoločnej miestnosti na 1. NP 

b) pridanie protimrazovej ochrany vjazdu do garáže 

 

2. objekt SO 03 Vodovodná prípojka: 

 zmena pozície hydrantu vo vnútrobloku, posun k miestnej komunikácii 

Bartošková/Odbojárska. Pôvodná poloha hydrantu zasahovala do stromov, zmena 

pozície rešpektuje koreňový systém existujúcich stromov 

  

3. objekt SO 04 Kanalizačná prípojka (splašková) 

 zmena rozmiestnení vývodov z objektu z dôvodu architektonických zmien v interiéri 

 upravené pozície vonkajších vnútroareálových rozvodov z dôvodu architektonických 

zmien a pridané revízne šachty 

 

4. objekt SO 05 NN káblová prípojka 

 zmena typu a umiestnenia poistkových skríň na hranici pozemku a doplnenie 

potrebného kábla z trafostanice bez zmeny trasovania z dôvodu navýšenia celkového 

príkonu bytového domu 
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5. objekt SO 06  - Úprava horúcovodu 

 zmena spočíva v umiestnení trvalej trasy horúcovodu - vedený rovnako ako 

v stavebnom povolení rovnobežne s Odbojárskou ulicou, zmena je v umiestnení v 1PP 

(pôvodne bolo 1NP) 

  

6. objekt SO 07 – OST (odovzdávacia stanica tepla) 

 zmena polohy miestnosti OST z 1NP do 1PP 

 

7. objekt SO 08 

 úprava trasy dočasnej prekládky horúcovodu tak, aby trasa nezasahovala do priestoru 

stavebnej jamy a neprekážala výstavbe objektu, dočasná prekládka rešpektuje záber 

staveniska v pláne organizácie výstavby (POV), overeným v stavebnom konaní,  

s vybudovaním uzatváracích ventilov na existujúcom horúcovode pre elimináciu 

dočasných obmedzení verejného priestoru a možnosť realizácie bez prerušenia 

prevádzky horúcovodu 

 umiestnenie miest napojenia na existujúci rozvod mimo priestor stavebnej jamy  

 

8. objekt SO 09 – Sadové úpravy vnútrobloku 

 nový stavebný objekt, ktorý rieši sadovnícke úpravy vnútrobloku – výsadba a finálna 

úprava terénu, vzniká zrušením, resp. presunom parkovacích miest vo vnútrobloku do 

podzemných podlaží 

 

9. objekt SO 10 – Chodníky a prvky malej architektúry 

 nový stavebný objekt, ktorý rieši rozsah chodníkov a prvkov malej architektúry 

(pieskovisko, pavilón na sedenie a pod.) vo vnútrobloku 

 

10. objekt SO 603 – Verejné osvetlenie 

 objekt SO 603.1 - prekládka rozvádzača verejného osvetlenia (RVO) 

 prekládka rozvádzača RVO z dôvodu jeho zásahu do obvodovej konštrukcie bytového 

domu. Tento objekt je v správe Hlavného mesta SR Bratislava, a teda bude 

samostatným stavebným objektom, nie súčasťou SO 05, ako bolo uvedené 

v Stavebnom povolení 

 

11. objekt PS 01 – Trafostanica 

 úprava trafostanice TS 0962 na základe požiadaviek Západoslovenskej distribučnej 

a.s., objekt bol súčasťou Územného rozhodnutia ÚKaSP-2010-15/1821/Vim-8 zo dňa 

07.05.2015, právoplatným dňa 20.08.2015. 

 

Podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením: 

 

1. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej autorizovanými architektmi Ing. Mgr. art. Ľubomírom Fuňom (1333AA) 

a Ing. Mgr. art. Martinom Vankom (1806AA) vypracovanej v septembri 2020, ktorá je 

overená v konaní o zmene stavby pred dokončením a je súčasťou tohto rozhodnutia. 

Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Počas realizácie zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia a podmienky uvedené v 

územnom rozhodnutí č. ÚKaSP-2010-15/1821/Vim-8 zo dňa 07.05.2015, právoplatné 

dňa 20.08.2015 a stavebnom povolení č. 996/2016/UKSP/VIDM-43 zo dňa 26.04.2016, 

právoplatné dňa 11.07.2016. 
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3. Počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a                 

o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, 

otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pracovné dni v čase od 7,00 hod. do 19,00 

hod. 

 

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov pre uskutočnenie zmeny stavby 

pred dokončením: 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 

v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA-KD13-2494-001/2020 

zo dňa 08.10.2020: 

1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na spevnenej ploche 

a v garáži rovnako aj prístupovej rampy vedúcej do garáže (šírkové usporiadanie, 

pozdĺžny sklon, polomery) požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6058 tak, aby bol 

umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre 

požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina O2 (šírka vozidla 1,80m). 

2. Zabezpečením 125 parkovacích miest pre navrhovaný objekt považujeme potreby 

statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené. 

3. V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 

dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na 

prerokovanie a vydanie záväzného stanoviska Krajskému dopravnému inšpektorátu 

KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. 

4. Návrh trvalého dopravného značenia žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie 

a vydanie záväzného stanoviska Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ 

v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení najskôr 30 dní pred 

kolaudačným konaním stavby. 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2020/120348/DAD, 

zo dňa 22.08.2020: 

1. Držiteľ odpadov je povinný: 

- Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

a to jeho 

o  prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 

nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

o  recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý 

ponúknuť na recykláciu inému, 

o  znehodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

znehodnotenie inému, 

o  zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 

alebo iné znehodnotenie, 
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- Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

- Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi 

na Evidenčnom liste odpadu v súlade s §2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. 

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

- Ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č.2, ak nakladá ročne v súhrne s viac 

ako 50kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných 

odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie 

kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka 

a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať 

v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 

veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 

odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 

nakladania s odpadom 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 

dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti 

o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi 

zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy 

odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť 

označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na 

požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov. 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2021/040821-002, zo 

dňa 25.01.2021: 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s §5 zákona NR SR Č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 71/1967 Zb. o .správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), vydáva podľa 38 ods. 4 zákona Č. 23/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o posudzovaní“) na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

o vydanie záväzného stanoviska k zmene stavby pred dokončením, list č. 

980l/2020/UKSP/BOLD zo dňa 17. 12. 2020 (vrátane príloh) na stavbu ‚Bytový dom 

Vajnorská“ umiestnený v Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Bratislava III, v 

Mestskej Časti Bratislava— Nové Mesto, v k. ú. Nové Mesto, na parcelnom čísle l1305/l, 

1130512, 11305/3, 11305/4, 11279/2, 11279/2, 1l296/l, 21968/2 toto záväzné stanovisko. 

Na stavbu bolo po uskutočnení zisťovacieho konania Okresným úradom Bratislava vydané 

rozhodnutie č. ZPO/2012/03426-29/DAM/BA III zo dňa 26. 06. 2012 so záverom, že 

navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. 
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Z predložených podkladov je možné konštatovať, že návrh na zmenu stavby pred dokončením 

k stavbe „Bytový dom Vajnorská“ je v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným 

rozhodnutím č. ZPO/2012/03426-29/DAM/BA III zo dňa 26. 06. 2012 a s jeho podmienkami. 

 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) 

stavebného zákona správny delikt, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu bez 

stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a  môže mu byť uložená pokuta do výšky 

v zmysle vyššie uvedeného paragrafu. 

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko 

zmenu stavby nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

 

Ku kolaudácii zmeny stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

 doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby, 

 energetický certifikát, 

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na 

základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

 

V konaní zaslal účastník konania prof. Ing. Arch. Bohumil Kováč, PhD. Bzovícka 32, 851 

07 Bratislava pripomienky: 

1. Požiadavka na zmenu povrchu pred parterom z asfaltu na dlažbu, a to tak 

z Vajnorskej, ako aj a najmä z ul Odbojárov 

2. Preverenie definície stavebného objektu, či sa jedná o bytový dom a preverenie indexu 

zelene. 

Námietky neboli vznesené. 

 

Odôvodnenie 

 
 Dňa 18.09.2020, s posledným doplnením dňa 02.03.2021, podal stavebník Vajnorská 

s.r.o., so sídlom Hradská 1/a, 821 07 Bratislava, IČO: 52 485 943 (ďalej len „stavebník“), ako 

právny nástupca pôvodného stavebníka KLM Group s.r.o., so sídlom Tupého 25/A, 

Bratislava, žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „ Bytový dom 

Vajnorská“, na ulici Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 

11279/2, 11296/1, 21968/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavba bola 

povolená rozhodnutím č. 996/2016/UKSP/VIDM-43 zo dňa 26.04.2016, právoplatným dňa 

11.07.2016. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní bola vypracovaná         

Ing. Arch. Ľubomírom Hurajtom v novembri 2005. Podaním zo dňa 18.09.2020 bola 

projektová dokumentácia ku konaniu o zmene stavby pred dokončením nahradená, 

vypracovaná FVA s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 36 671 649, zodpovedný 

projektant: Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. Mgr. Art. Ľubomír Fuňa.  

 Stavebný úrad spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v ust. § 62 v spojitosti 

s § 68 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil 

listom č. 2851/2021/ÚKSP/LESL/9801/2020/BOLD-ozn. zo dňa 16.04.2021 účastníkom konania 

začatie konania o  zmene stavby pred jej dokončením, pričom upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska 

a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby. 
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Posledný termín na uplatnenie námietok a pripomienok bol dňa 20.05.2021. V konaní 

boli uplatnené pripomienky jedného z účastníkov konania prof. Ing. Arch. Bohumila Kováča, 

PhD. Bzovícka 32, 851 07 Bratislava 

 

Pripomienky účastníka konania, Ing. Arch. Bohumil Kováč, PhD. Bzovícka 32, 851 

07 Bratislava: 

1.  Požiadavka na zmenu povrchu pred parterom z asfaltu na dlažbu, a to tak 

z Vajnorskej, ako aj a najmä z ul Odbojárov 

 

Stavebný úrad k pripomienke uvádza: 

Zmena povrchov pred parterom tak na Vajnorskej ulici, ako aj na ulici Odbojárov je 

v záujme stavebníka. Ich finálnu úpravu definuje po dohode so správcom pozemku pred 

samotnou realizáciou. 

2. Preverenie definície stavebného objektu, či sa jedná o bytový dom a preverenie indexu 

zelene. 

Stavebný úrad k pripomienke uvádza: 

Stavebný úrad stavbu posúdil podľa platných zákonov a predpisov a má za to, že sa 

jedná o bytový dom, ako je aj uvedené vo výroku rozhodnutia. Index zelene bol taktiež 

preverený a spĺňa stanovené podmienky. 

 

K pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4 v katastrálnom území Nové Mesto má 

stavebník podľa LV č. 5494, k.ú. Nové Mesto vlastnícke právo.  

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením dodatočnej zmeny stavby 

pred dokončením nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené 

záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 

P o u č e n i e 
 

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím 

orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 

       Bratislava - Nové Mesto 

                        v z. podľa poverenia č.50/2020 

             zo dňa 3.10.2020 

             Ing. Stanislav Winkler 

             zástupca starostu mestskej časti 
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Správny poplatok vo výške 1000 eur zaplatený prevodom na účet. 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 

1. Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 

2. Rudolf Richter, Obchodná 56, 811 06 Bratislava 

3. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 

4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

5. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

6. Tibor Hulín, Bartoškova 8, 831 04 Bratislava 

7. Ing. Dušan Luknár, Bartoškova 8, 831 04 Bratislava 

8. Ing. Peter Dyrka, Bartoškova 10, 831 04 Bratislava 

9. Mgr. Jiří Polák, Vajnorská 30, 831 04 Bratislava 

10. Peter Grman, Bartoškova 7, 831 04 Bratislava 

11. Ľuboš Ševčík, Vajnorská 30, 831 04 Bratislava 

12. prof. Ing. Arch. Bohumil Kováč, PhD. Bzovícka 32, 851 07 Bratislava 

Na vedomie: 

13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, P.O.BOX 26,    

820 09 Bratislava 

15.  Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava – KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

16. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

17. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

18. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU 

19. Vajnorská s.r.o. za účelom doručenia správcovi vlastníkov bytového domu, a to: 

1) Vlastníci nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 11291/1, 11291/2, 11291/3, 

súpisné číslo 127, zapísaných na LV č. 2588 (bytový dom Bartoškova 6, 8, 10) 

2) Vlastníci nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 11304/2, 11304/3 a 11304/4, 

súpisné číslo 1351, zapísaných na LV č. 2967 (bytový dom Vajnorská 26, 28, 

30) 

3) Vlastníci pozemku parc.č. 11304/5 a nehnuteľnosti na nej, súpisné číslo 124, 

zapísaných na LV č. 2880 (bytový dom Bartoškova 7) 

4) Vlastníci pozemku parc.č. 11289/1 a nehnuteľnosti na nej, súpisné číslo 1353 

zapísaných na LV č. 3263 (bytový dom Vajnorská 34) 

 
 
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 
úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava . 
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.  
 

 

 

Potvrdenie o dátume zverejnenia: 

 

Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka ) 

 

 


