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Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“) podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“),
ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne
príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov
o z n a m u j e z a č a t i e k o n a n i a.
Spoluvlastníčka
podala na KPÚ BA dňa 01.06.2022
žiadosť k inštalácii zdvíhacieho zariadenia pre imobilného, v priestore hlavného schodiska, v úrovni
od prízemia po 2.poschodie bytového domu na Tolstého ul. č. 4 v Bratislave, p. č. 3345, k. ú. Staré
Mesto, predmetná nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka (ďalej len „NKP“) zapísaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej Republiky pod evidenčným číslom 471/1
a nachádza sa v Pamiatkovej zóne Bratislava – Centrálna mestská oblasť. Súčasťou žiadosti je
dokumentácia „Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“ od špecialistu požiarnej ochrany
a dokumentácia konkrétneho zdvíhacieho zariadenia.
Uvedeným dňom v zmysle § 18 ods. 1,2 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov bolo začaté správne konanie.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava zároveň v zmysle § 21 ods. 1, 2 a § 38 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariaďuje v predmetnej veci

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou,

ktoré sa uskutoční dňa 11.07.2022 (t.j. pondelok) o 11.00 hod. pred objektom na Tolstého ul. č. 4
v Bratislave I.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na
ne nebude prihliadať.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. arch. Ján Mackovič
riaditeľ
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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 Tolstého ul. č. 4 v Bratislave, na pozemku register „C“ parc. č. 3345,
k.ú. Staré Mesto, podľa listu vlastníctva č. 2968
2. HomePro Správcovská s.r.o., Správa bytových domov, Račianska 153, 831 54 Bratislava,
IČO44934556
3. RIDOP s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, 811 09 Bratislava, IČO51158973

Na vedomie:
1. KPÚ – do spisu

Vyvesené dňa ................................

20.06.2022

Zvesené dňa ............................
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