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Číslo: KPUBA-2022/12907-3/60832/BAL                          
Bratislava 18.07.2022  

 
 
 
 Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon“) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne 
príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e  
 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“) podľa §  32 ods. 5 pamiatkového zákona 
po preskúmaní predloženej  žiadosti k zámeru úpravy nehnuteľnosti na ul. Palisády 23 – Koreničova ul. 
č. 2 v Bratislave I, parc. č. 1460/1, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu rekonštrukcie oplotenia bytového domu 
(ďalej len „zámer“), vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Palisády 23 – Koreničova 2 Bratislava, 
predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v Pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť (ďalej 
len „pamiatková zóna“), posudzuje podľa §  32 ods. 7 práce predpokladané v zámere ako prípustné 
a pre ich vykonanie určuje KPÚ BA nasledovné podmienky: 
 

1. Zachovať existujúcie tvaroslovné prvky a architektonický koncept oplotenia parcely objektu 
tvoreného murovaným soklom so stĺpmi s hlavicami, ktoré rozdeľujú oplotenie na jednotlivé 
segmenty vyplnené priehľadnými kovovými tyčovými prvky (skrútenými v ich strednej časti). 

2. Narušené murované časti oplotenia vyspraviť umelecko-remeselným spôsobom (kamenárom) 
v identickom materiáli, kovové časti oplotenia odborne umelecko-remeselne očistiť, prípadné 
chýbajúce tyče doplniť v rovnakom materiáli a výraze, ošetriť protikoróznym náterom 
s následnou aplikáciou náteru vo finálnej farebnej povrchovej úprave. Povrchovú úpravu 
kovových prvkov pred realizáciou prerokovať a na základe predložených vzoriek dodávateľom 
schváli KPÚ BA farebnosť kovových častí oplotenia. 

3. Začiatok realizačných prác na rekonštrukcii oplotenia ohlásia vlastníci predmetnej 
nehnuteľnosti, resp. ich splnomocnený zástupca v predstihu, preukázateľne písomnou formou 
na KPÚ BA, štátny dohľad bude vykonávať Mgr. Baloghová. 

4. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.  

 
 Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 
 

Toto rozhodnutie je podkladom k vydaniu rozhodnutia iných orgánov štátnej správy a orgánov 
územnej samosprávy.  
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Odôvodnenie 

 
KPÚ BA začal konať na základe žiadosti od spoluvlastníka bytového domu na ul. Palisády 23 – 

Koreničova ul. č. 2 v Bratislave, p. č. 1460/1, k.ú. Staré Mesto k zámeru úpravy nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v pamiatkovej zóne. Obsahom podania je zámer rekonštrukcie oplotenia bytového 
domu. Súčasťou podania je kópia zápisnice z vyhotovenia písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP 
v posudzovanom bytovom dome. KPÚ BA oznámil vlastníkom bytového domu začatie konania o zámere 
úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území verejnou vyhláškou. V rámci stanovenej lehoty, počas ktorej 
účastníci konania majú možnosť uplatniť svoje námietky neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany 
spoluvlastníkov nehnuteľnosti.  

Posudzovaný bytový dom, ktorého súčasťou je architektonicko-remeselný koncept oplotenia zo 
strany ul. Palisády a Koreničovej je nositeľom architektonických, urbanistických a historických hodnôt 
a v dotknutej časti územia pamiatkovej zóny je nehnuteľnosťou s pamiatkovou hodnotou, ktorá dotvára 
urbanisticko-architektonickú skladbu vo vzťahu k mestským blokom v prostredí pamiatkovej zóny 
a udržuje hodnotný architektonický štandard historickej zástavby ulíc. 

Správny orgán pri posudzovaní predloženého podania týkajúceho sa zámeru úpravy 
nehnuteľnosti situovanej v pamiatkovej zóne zobral do úvahy požiadavky na základnú ochranu 
prostredia dotknutej časti pamiatkovej zóny a rozsah požadovaných úprav. Pri posudzovaní 
predmetného podania zobral KPÚ BA do úvahy súčasný charakteristický výraz oplotenia predmetnej 
parcely, jeho materiálové riešenie a farebnosť. Podmienky tohto rozhodnutia boli stanovené z dôvodu 
zachovania historického prvku a z požiadavky odborného umelecko-remeselného prístupu k oprave 
tvaroslovných prvkov oplotenia, pričom musia byť dodržané jeho proporcie, výraz a materiálové 
stvárnenie.  

Z hľadiska ochrany prostredia pamiatkovej zóny KPÚ BA považuje predložený zámer  
za prípustný, pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia.  

 
Poučenie 

  
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia  
  na KPÚ BA, Leškova 17, 811 04 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
        Ing. arch. Ján Mackovič 

riaditeľ 
 
Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. vlastníkom nehnuteľnosti na ul. Palisády č 23 – Koreničova ul. č. 2 v Bratislave,  
na pozemku register „C“ parc. č. 1460/1, k.ú. Staré Mesto, podľa listu vlastníctva č. 5430 

 

Na vedomie 
MÚ MČ Staré Mesto, odd. stavebné, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava – na založenie do spisu 
 

 

 

Vyvesené dňa ................................                            Zvesené dňa ............................. 


