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OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O ZÁMERE OBNOVY NEHNUTEĽNOSTI  
V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ A UPUSTENÍ OD MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

A ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 
 
 
 
 

Vlastníci bytových a nebytových priestorov v bytovom dome Podjavorinskej 13 – Kozia 23, 
Bratislava, správca H&A spol. s.r.o., Nám. Biely kríž č. 5, 831 02 Bratislava, spoluvlastníčka                            

                                                                                             podali na Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava dňa 23.03.2022 žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy nehnuteľnosti  
na Podjavorinskej ul. č. 13 – Kozej ul. č. 23 v Bratislave I, p. č. 753, k. ú. Staré Mesto, predmetná 
nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka (ďalej len NKP) zapísaná v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 500/1 a nachádza sa v pamiatkovej 
zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť (ďalej len „pamiatková zóna“). Súčasťou žiadosti je kópia 
zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, konanej dňa 
05.03.2022, kópia listu vlastníctva. 

Predmetom žiadosti je obnova tesárskych konštrukcií – oprava prvkov krovu, latovania, 
kontra latovania, impregnácia tesárskych konštrukcií, klampiarskych konštrukcií – montáž nových 
žľabov, odkvapov, úžľabí, oplechovanie ríms, oplechovanie vikierov, plechové lemovanie múrov, 
protisnehové háky, ďalej oprava komínov a výmena keramickej krytiny.   

 
Podaním žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) začaté správne konanie v predmetnej veci. 
 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR 

č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným 
správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom 
na úseku ochrany pamiatkového fondu  
 

oznamuje 
 
začatie konania všetkým známym účastníkom konania, a pretože sú mu dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej obnovy, upúšťa od 
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

KPÚ BA zároveň podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyzýva všetkých známych účastníkov 
konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhli jeho doplnenie, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Ak sa 
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niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať je povinný jeho zástupca predložiť  
na KPÚ písomnú plnú moc. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. Vyjadrenie možno 
urobiť písomne v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe. Do podkladov rozhodnutia je možné 
nahliadnuť v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na KPÚ, po 
vopred dohodnutom termíne.   

Predmetnú žiadosť vybavuje Mgr. Baloghová (tel. 02/204 89 821, mail: 
innet.baloghova@pamiatky.gov.sk). 
 

 
 

           Mgr. Eva Falbová 
zástupkyňa riaditeľa  

          
 

 
 
 
Tento dokument sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou 

vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne 
iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správneho orgánu na mieste, ktorého sa týka. Miestom obvyklým je miesto stavby. 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie 
dňa doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie 
stanovenej lehoty zvesenia. 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. vlastníkom nehnuteľnosti na Podjavorinskej ul. č. 13 – Kozej 23 v Bratislave, na pozemku register 

„C“ parc. č. 753, k.ú. Staré Mesto, podľa listu vlastníctva č. 5203 
2. H&A spol. s.r.o., Nám. Biely kríž č. 5, 831 02 Bratislava, IČO44513054 
 
 
Na vedomie: 
 
1. KPÚ – do spisu  
 
 
 
 
Vyvesené dňa ................................                            Zvesené dňa .............................  

 
 

 
          

                                                                                                                    
 


