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O p r a v a   o z n á m e n i a  
 

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

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. 377/1991 

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

„stavebný úrad“), vydala dňa 25.05.2022 Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie pod              

č. 6550/2022/ÚKSP/JAKM-112 vo veci s názvom „Rekonfigurácia (modernizácia) 

technológie základňovej stanice B3MIK“ na existujúcej stavbe základňovej stanice B3MIK, 

umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1625, na ul. Mikovíniho č. 13-15, 

na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, 

stavebníkovi, spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, 

(IČO: 35 848 863), (ďalej len „stavebník“), v zastúpení splnomocneným zástupcom – 

spoločnosťou AIR TREND, s.r.o., so sídlom Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany,                

(IČO: 36 249 114), (ďalej len „v zastúpení splnomocneným zástupcom“).  

 

V texte citovaného oznámenia na 2. strane v rozdeľovníku je uvedená zrejmá 

nesprávnosť v mene správcovskej spoločnosti. Tunajší stavebný úrad  

  

o p r a v u j e  

 

text citovaného oznámenia na 2. strane v rozdeľovníku, a to nasledovne:  

 

Pôvodné nesprávne znenie textu: 

2. strana v rozdeľovníku citovaného oznámenia: 

 

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou: 

 

Doručí sa: 

.......... 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Mikovíniho č. 13 - 15 v 

Bratislave, zapísaní na LV č. 2835, parc. č. 11900/1 a 11900/2, súp. č. 1625, 

katastrálne územie Nové Mesto, v správe správcovskej spoločnosti: Bytové družstvo 

Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, 

4. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, 
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Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

......... 

6. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, so žiadosťou 

zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu na ulici Mikovíniho č. 13-15, v 

Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 

 

 

Správne znenie textu: 
2. strana v rozdeľovníku citovaného oznámenia: 

 

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou: 

 

Doručí sa:  

.......... 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Mikovíniho č. 13 - 15 v 

Bratislave, zapísaní na LV č. 2835, parc. č. 11900/1 a 11900/2, súp. č. 1625, 

katastrálne územie Nové Mesto, v správe správcovskej spoločnosti: Správcovská 

kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, 

4. Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

.......... 

6. Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, so 

žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu na ulici Mikovíniho 

č. 13-15, v Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 

 

 

 

  V ostatných častiach Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie                                          

č. 6550/2022/ÚKSP/JAKM-112 zo dňa 25.05.2022 ostáva nezmenené. Táto oprava je 

súčasťou oznámenia č. 6550/2022/ÚKSP/JAKM-112 zo dňa 25.05.2022.   

 

 

 

 

    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                       starosta mestskej časti 

                       Bratislava - Nové Mesto 

    v z. podľa poverenia č.37/2020 

            zo dňa 27.07.2020 

            Ing.arch. Kamila Marušáková 

            vedúca odd. ÚK a SP 
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Príloha:   

1.  Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie č. 6550/2022/ÚKSP/JAKM-112 zo dňa 

25.05.2022 

 

Oprava oznámenia sa doručí verejnou vyhláškou: 

 

Doručí sa: 

1. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, v zastúpení: AIR TREND, 

s.r.o., Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany,  

2. AIR TREND, s.r.o., Mateja Bela 32, 921 01 Piešťany,  

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Mikovíniho č. 13 - 

15 v Bratislave, zapísaní na LV č. 2835, parc. č. 11900/1 a 11900/2, súp. č. 1625, 

katastrálne územie Nové Mesto, v správe správcovskej spoločnosti: Správcovská 

kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, 

4. Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou  

zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť,  

6. Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, so 

žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu na ulici 

Mikovíniho č. 13-15, v Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 

 

 

 


