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ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 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 § 7b zákona č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s § 66 stavebného zákona a § 10 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva 

stavebné povolenie 

po tom, čo v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona dokumentáciu žiadosti 
o stavebné povolenie, ktorú podali stavebníci v súlade s § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

na stavbu: Vstavba bytu č. 11 do podkrovia bytového domu, 

Stavebník: Ing. Miloslav Kopecký, trvale bytom Kalinčiakova 7, Bratislava, 

Miesto: Kalinčiakova 7, Bratislava, 
pozemok register "C" parc.č. 11272, stavba so súp.č. 10641 v kat. úz. Nové Mesto. 

Druh stavby: zmena dokončenej stavby 

Účel:  stavba na bývanie  

- na základe „Zmluvy o vstavbe bytov“ zo dňa 27.05.2010, uzatvorenej v zmysle § 21                         
a nasledujúcich, zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, medzi stavebníkmi a vlastníkmi bytov, spoluvlastníkmi spoločných častí                 
a spoločných zariadení v bytovom dome so súpis. č. 10641 a pozemku register "C" parc.č. 11272,             
v kat. úz. Nové Mesto. 

- podľa projektovej dokumentácie z decembra 2010, ktorej projektantom je architektonická 
kancelária DVAKplan - Ing. Miloslav Kopecký, AI SKSI, Kalinčiakova 7, Bratislava, ktorú overil 
stavebný úrad v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

I. Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
 

Bytový dom, 5 podlažná stavba so sedlovou strechou, sa nachádza na v rade starších bytových 
domov z 20-tych rokov 20. storočia na Kalinčiakovej ulici. V predmetnom podkroví je pôvodný 
schodiskový priestor, práčovňa so sušiarňou a výstup na balkón. Na rozhraní jednotlivých 
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bytových domov sú priebežné vetracie a osvetľovacie šachty (svetlíky). Krov je drevený, krytina 
keramická, nová, aktuálny stav po vykonaných udržiavacích prácach. 

Vstavba do podkrovia podľa predloženého návrhu rieši vytvorenie 1 samostatnej bytovej jednotky      
v časti 6. nadzemného podlažia - podkrovia bytového domu tak, že sa nezmení tvar jestvujúcej 
sedlovej strechy. Jestvujúce stavebné konštrukcie sa primerane upravia podľa statického návrhu, 
aby vyhoveli zmene namáhania. Nové obytné priestory sa napoja na jestvujúce rozvody elektrickej 
energie, vody a kanalizácie v bytovom dome. Jestvujúce schodisko zostane bez zmeny. 

Vzhľad objektu sa zmení iba osadením strešných okien v rovine strechy pri zachovaní pôvodného 
sklony strechy a rovnakého druhu strešnej krytiny. Výška hrebeňa strechy zostane bez zmeny. 
Fasáda objektu zostane zachovaná v pôvodnom stave. 

Vstupné dvere do predmetného bytu na 6. NP musia spĺňať nároky požiarneho uzáveru. a v byte 
bude prenosný hasiaci prístroj v súlade s požiarno-technickým posúdením. Schodisko a vstupy do 
ostatných bytov zostanú bez zmeny. Požiarna voda bude zabezpečená z jestvujúceho vonkajšieho 
podzemného požiarneho hydrantu. 

Nový byt bude vykurovaný vlastným priamovýhrevným teplovodným elektrickým kotlom. 
Vyhrievacími telesami budú radiátory. Zdrojom teplej úžitkovej vody bude elektrický zásobníkový 
ohrievač s objemom 120 l. Všetky priestory bytu budú vetrané a presvetlené priamo okennými 
otvormi. 

Dispozične riešenie: 

Podlahová plocha: 63,00 m2 
Úžitková plocha: 59,00 m2 
Obytná plocha: 42,30 m2 

Plošné ukazovatele: 

Počet obytných miestností: 2 

Vstavbou do podkrovia podľa predloženého návrhu vznikne 1 byt s kuchyňou, jedálňou prepojenou 
s obývacou izbou a pracovným kútom, so šatníkom a kúpeľňou so záchodom a s loggiou na mieste 
jestvujúceho balkóna. Nový byt bude prístupný jestvujúcim spoločným schodiskom. 

Konštrukčné a materiálové riešenie: 

Pôvodný strop 5. nadzemného podlažia sa zosilní novou nosnou konštrukciou podlahy vstavby, 
zhotovenou podľa statického návrhu. Pôvodná konštrukcia dreveného krovu sa ponechá, iba sa 
podľa potreby obnoví a doplní novými prvkami. 

Nové priečky sa zhotovia z pórobetónových tvárnic. Jestvujúce obvodové konštrukcie bytu budú 
doplnené tepelnou izoláciou na vnútornom líci steny.  

Deliaca stena medzi bytmi musí vyhovovať požiadavkám STN EN ISO 717-1, STN EN ISO 717-2 
a STN 73 0540-2 až 4 na zvukovoizolačné vlastnosti konštrukcií. 

Krytina strechy po vykonaných udržiavacích prácach je vo vyhovujúcom stave a zostane bez 
zmeny, rovnako aj poloha a tvar vikierov a komínov. 

Napojenie na technické vybavenie územia: 

Nové obytné priestory sa napoja na jestvujúce prípojky bytového domu a vnútorné rozvody vody, 
kanalizácie a elektrickej energie v bytovom dome so súhlasom vlastníka rozvodov a prípojky. 
Prípojky objektu sa vstavbou do podkrovia nezmenia. 
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Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené v skupinovom rozvádzači RE na mieste 
kedykoľvek prístupnom za účelom kontroly, výmeny alebo odpočtu.  

Dopravné napojenie a parkovanie: 

Dopravný prístup k predmetnému bytovému domu zostane bez zmeny. Stavebník môže na základe 
súhlasu spoločenstva vlastníkov dvora predmetného bytového domu (Spoločenstvo KPV, 
Vajnorská 18, IČO 308 49 705) - pozemku parc. č. 11263/2 v k. ú. Nové Mesto, užívať jestvujúcu 
parkovaciu plochu zriadenú na tomto dvore. 

Zariadenie staveniska: 

Plochy pre zariadenie staveniska budú vnútorné - upravované podstrešné priestory a vonkajšie - 
plocha vo dvore bytového domu. Na vonkajšej staveniskovej ploche možno umiestniť stavebný 
výťah a kontajner na stavebný odpad. Stavba sa napojí na rozvody kanalizácie, vody a elektrickej 
energie bytového domu. 

II. Podmienky uskutočnenia stavby: 
 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú overil stavebný úrad                       

v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

2. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavbu možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti tohto rozhodnutia 
stavebným úradom, ktorý rozhodnutie vydal (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov). 

4. Stavebné povolenie stráca v zmysle § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa so stavbou 

nezačne do dvoch rokov od dátumu jeho právoplatnosti, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčí pre začatie stavby dlhšiu lehotu. 

5. Stavebník oznámi začatie stavby stavebnému úradu. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavby. 

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, oprávneným odborne spôsobilým zhotoviteľom. 

Stavebník je povinný do 15 dní od určenia zhotoviteľa oznámiť stavebnému úradu jeho meno 
a adresu, a predložiť  kópiu oprávnenia. 

8. Inštalácie rozvodov vody, kanalizácie, plynu, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu        

a ústredného kúrenia sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem                             
a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená 
alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá. 

9. Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude na viditeľnom 
mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená viditeľná a čitateľná tabuľa primeranej veľkosti 
s týmito údajmi: 

a) označenie stavby (druh a účel), 
b) označenie stavebníka, 
c) názov zhotoviteľa, 
d) kto a kedy stavbu povolil aj s číslom rozhodnutia, 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) meno zodpovedného vedúceho stavby. 
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10. Stavebník a stavbyvedúci sú povinní zabezpečiť vedenie stavebného denníka o priebehu 

stavebných prác a počas doby výstavby zabezpečiť na stavbe projektovú dokumentáciu 
stavby overenú stavebným úradom v stavebnom konaní. 

11. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na 
stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu. Ak sa na stavbe vyskytnú závady 
ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, stavebník je povinný ohlásiť to stavebnému úradu. 

12. Na uskutočnenie stavby možno podľa §43 ods.f) stavebného zákona navrhnúť a použiť iba 

stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 90/1998 Z.z o stavebných výrobkoch vhodný na 
použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných 
výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

13. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj plným ohradením. 

14. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. 
Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má 
vlastnícky alebo iný právny vzťah. 

15. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri 

uskutočňovaní stavby na riadenú skládku. Ku kolaudácii stavebník predloží doklad 
o nakladaní s odpadom produkovaným počas uskutočňovania stavby a jeho prevzatí 
zmluvnou stranou. 

16. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, 

uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie 
verejného priestranstva je treba požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto. 

17. V prípade nevyhnutných rozkopávok verejnej komunikácie je potrebné pred ich začatím 
požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR   
č. 12/96 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy. 

18. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce              

a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce                        
a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na 
stavenisku. 

19. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu                            
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

20. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí 
a životného prostredia, a pri realizácii stavby dbať na maximálne obmedzenie znečisťovania 
ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

21. Stavebník je povinný dbať na to, aby realizácia stavby čo najmenej rušila užívanie susedných 

pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť 
a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavby 
musia byť susedné pozemky a stavby uvedené do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo 
hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade 
škody. 
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22. Počas realizácie stavebných prác je potrebné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé 

stromy v súlade s STN 83 70 10 Ochrana prírody. 

23. Ak bude stavebník uskutočňovať stavbu v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa 
priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa ustanovení stavebného zákona. 

24. Dokončenú stavbu možno užívať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. Stavebný úrad vydá rozhodnutie v kolaudačnom konaní, ktoré sa začína na 
návrh stavebníka po ukončení stavby. 

25. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej a verejnej 
správy a ďalších právnických osôb, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov, najmä: 

25.1. Záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto - odd. územného plánu                   
a životného prostredia č. ÚPŽP-186/1/2011/Zb zo dňa 07.03.2011: 

� Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, 

� zabezpečiť vyjadrenie správcu bytového domu a dodržať jeho opodstatnené požiadavky, 

� zabezpečiť zvislú dopravu materiálu a osôb na stavbe pri dodržaní bezpečnostných predpisov 
a pri obmedzení znečisťovania okolia tak, že stavba nebude používať vnútorné komunikácie 
v bytovom dome, 

� zaistiť bezpečnosť a bezkolíznu prevádzku počas realizácie stavebných prác, udržiavať 
čistotu spoločných priestorov, okolia budovy a dotknutých komunikácií, 

� včas informovať dotknutých obyvateľov o výlukách funkcie rozvodných systémov v dome. 

III. Podmienky stavebného úradu: 
 

1. Deliaca stena medzi bytmi musí vyhovovať požiadavkám STN EN ISO 717-1, STN EN ISO 

717-2 a STN 73 0540-2 až 4 na zvukovoizolačné vlastnosti konštrukcií. 

2. Stavebné práce budú zabezpečené tak, aby nedošlo počas výstavby v dôsledku stavebných 

prác k obmedzeniu a ohrozeniu obyvateľov a chodcov ako aj znečisťovaniu komunikácií, 

3. Vonkajšie konštrukcie zariadenia staveniska budú zabezpečené tak, aby bola vylúčená 
možnosť nekontrolovaného vniknutia do bytového domu, 

4. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť 
a plynulosť prevádzky na priľahlých komunikáciách, 

5. Počas stavebných prác vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného 

materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky, 

6. Stavebné práce sa budú realizovať so súčasným zabezpečovaním statickej stability susedných 

objektov, 

7. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, nesmie odpad skladovať, musí ho 
hneď po vytvorení odovzdať odberateľovi oprávnenému zabezpečiť zhodnotenie stavebných 
odpadov, ak to nie je možné alebo účelné, zabezpečí ich  zneškodnenie a v kolaudačnom 
konaní predloží stavebnému úradu doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 
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8. Negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie maximálne obmedziť v súlade 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

9. V zmysle § 9 ods.5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského 
úradu životného prostredia v Bratislave č.1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva 
akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, musí byť zabezpečené: 

a) nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave, 

b) zatrávnenie nespevnených plôch po realizácii investičných zámerov. 

ODÔVODNENIE: 

Návrh na vydanie stavebného povolenia podal stavebník Ing. Miloslav Kopecký, bytom 
Kalinčiakova 7 v Bratislave v súlade s § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Dňom podania 
žiadosti sa začalo stavebné konanie.  

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa § 39a ods. d) stavebného zákona nevyžaduje. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania listom č. ÚKaSP-2010/2164-ozn/AKN zo dňa 05.05.2010, 
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníkom konania - vlastníkom bytov                 
a nebytových priestorov v bytových domoch Kalinčiakova 5 a Kalinčiakova 9 a 146 
spoluvlastníkom pozemku parc.č.11263/2 v kat. úz. Bratislava - Nové Mesto bolo oznámenie 
doručené v súlade s §26 správneho poriadku Súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods.2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, 
v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky, a dotknuté orgány svoje 
stanoviská. 

Stavebník predložil v stavebnom konaní okrem žiadosti tieto doklady: 

� Zmluvu o vstavbe bytov zo dňa 27.05.2010, uzatvorenej v zmysle § 21 a nasledujúcich, zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
medzi stavebníkmi a vlastníkmi bytov, spoluvlastníkmi spoločných častí a spoločných zariadení 
v bytovom dome so súpis. č. 10641 a pozemku register "C" parc.č. 11272, v k. ú. Nové Mesto. 

� Súhlas spoločenstva vlastníkov - Spoločenstva KPV zo dňa 17.12.2010 s užívaním                          
1 parkovacieho miesta prislúchajúceho k novovytvorenému bytu vo dvore bytového domu na 
pozemku parc.č. 11263/2 v k.ú. Nové Mesto, ktorý je spoločným vlastníctvom vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v okolitých bytových domoch. 

� Projektová dokumentácia navrhovaných úprav a požiarnotechnické posúdenie 
� Súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. 

� Stanovisko Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto č. ÚPŽP-186/1/2011/Zb zo dňa 
07.03.2011 k investičnému zámeru. 

� Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, pod                        
zn. ORHZ-BA2-822/2011 zo dňa 15.03.2011 k dokumentácii na stavebné povolenie. 

� Vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská energetika a.s., zo dňa 10.12.2010 k podmienkam 
pripojenia. 
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Účastníci konania v stanovenej lehote nepredložili námietky. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s dotknutými orgánmi a zistil, že jej 
uskutočnením a užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 
vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Projektová dokumentácia stavby spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu 

Stavebný úrad zistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných 
osobitnými predpismi. Podmienky z ich stanovísk a požiadavky vlastníkov a správcov sietí 
technického vybavenia zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.. 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov položky 60 písm.c) v sume 23.00 € bol zaplatený pred vydaním tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE: 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie na tunajší stavebný úrad - 
Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava podľa §54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa §57 ods.1 
správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu v Bratislave. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
 
Príloha: Situácia so zakreslením objektu do katastrálnej mapy 
 

Toto rozhodnutie musí byť podľa §26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na dobu 15 dní. Po 
zverejnení tohto oznámenia na úradnej tabuli vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia oznámenia                
a predloží sa do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
 
 
Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 
 
 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
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Doručí sa: 

Účastníkom konania: 

1. Ing. Miloslav Kopecký, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava, stavebník, projektant 
2. Ing. Ivana Kopecká, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
3. Bytové družstvo Centrum B-Zahradnicka 25,  
4. Oľga Liebhardová, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
5. Annemarie Hitnerová, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
6. Stanislava Šimbochová, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
7. Gabriel Šimboch, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
8. JUDr. Mária Kinčešová, Kalinčiakova 7, 831 04  Bratislava 
9. Viera Bačová, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
10. Daniela Gašparíková, Bernolákova 559, 965 01 Žiar nad Hronom 
11. Helena Zátopková, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 
12. Marián Balážik, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava 

Verejnou vyhláškou sa doručí: 

� 146 vlastníkom pozemku parc.č.11263/2 v kat. úz. Bratislava - Nové Mesto 
� Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch Kalinčiakova 5 a 

Kalinčiakova 9: 

Peter Dolník, Kalinčiakova 5, Bratislava 
Peter Kuna, Výčapy - Opatovce 731, 951 44 Výčapy - Opatovce 
Miroslav Lesay, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Ružena Černá, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Ing. Helena Malgotová, Kalinčiakova 5, 831 04  Bratislava 
Ľudmila Audyová, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava  
Ján Audy, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Ing. Roman Bartal, 943 55 Bruty 277 
Bela Ollári, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Mgr. Elena Rosívalová Olláriová, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Ing. Mária Spišáková, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Ing. Zita Žitňanová, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Ľubomír Žitňan, Kalinčiakova 5, 831 04 Bratislava 
Mgr. Beáta Rožárová, Škultétyho 49, 831 03 Bratislava 
Bc. Katarína Csóková, Komárnická 16, 821 03 Bratislava 
Ivana Kovtunová, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
PhDr. Elena Šťastná, Urbanova 739, Lužianky 
Ing. Dušan Šťastný, Urbanova 739, Lužianky 
Gabriela Skalníková, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
Anna Kusalíková, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
Brigita Kanošová, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
Karol Chudý, Andrusovova 1, 851 01 Bratislava 
Michal Chudý, Andrusovova 1, 851 01 Bratislava 
Ingrid Klestincová, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
Ing. Hedviga Martišková, Robotnícka 20, 831 03 Bratislava 
Ing. Jozef Martiška, Robotnícka 20, 831 03 Bratislava  
PhDr. Nina Vojteková, Kalinčiakova 9, 831 04  Bratislava 
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Lucia Dubecká, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
Ing. Roman Dubecký, Kalinčiakova 9, 831 04 Bratislava 
Ing. Soňa Masaryková, Pieskovocová 41, 841 07 Bratislava 
Ing. Peter Masaryk, Pieskovocová 41, 841 07 Bratislava 

13. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
Organizačný referát - so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom mieste. 

14. Magistrát hl. mesta. Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Organizačné oddelenie - so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom 
mieste. 

Dotknutým orgánom na vedomie: 

15. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
16. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

Odd. územného plánu a životného prostredia 
17. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava  
18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave  

Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská č.48, 826 46 Bratislava 29 
20. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

Register: 

21. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Odd. ÚPŽP 
22. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Odd. ÚKSP 


