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Návrh 
 

na prenájom časti nehnuteľnosti - pozemku, v kat. úz. Nivy,  parc.č. 10448,   o výmere 18 m2  
zastavané plochy a nádvoria podnikateľovi Róbertovi Šarníkovi, bytom  Jasovská 3128/19,  
851 01  Bratislava, IČO: 45476047 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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1. Ing. Vladimír Sloboda v.r. 
zástupca starostu 
 
2. JUDr. Eva Poprendová  v.r. 
dočasne poverená výkonom funkcie 
vedúceho odboru právneho a správy 
majetku 
 
Spracovateľ :           
JUDr. Alica Kučerová  v. r. 
vedúca referátu správy 
nehnuteľného majetku 
 
Materiál bol prerokovaný 
v KFPČaI  dňa 27.08.2013 
 
 
                                              V Bratislave, september 2013 



 
Návrh uznesenia 
                  

  
Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava – Ružinov 
 

s c h v a ľ u j e 
 
z dôvodu  hodného osobitného zreteľa v súlade s  § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom na dobu neurčitú časti 
pozemku evidovanom na LV č. 1 ako  parcela registra „C“ parc.č. 10448,  zastavané plochy 
a nádvoria, ktorý má celkovú výmeru 450 m2, v katastrálnom území Nivy a to : 

  časť pozemku o výmere 18 m2                                        
nachádzajúceho sa pod časťou zastavaného prístrešku, slúžiaceho ako celoročná terasa 
k nebytovému priestoru na prízemí bytového domu so súp.č. 4832, na pozemku parc.č. 10448, 
na Záhradníckej ul. 41, v ktorom žiadateľ prevádzkuje reštauráciu „PUB U ADVOKÁTA“,      

                za nájomné 240,90 eur/m2/rok, čo predstavuje   4336,20 eur/ročne  
 
do nájmu  Róbertovi Šarníkovi, bytom Jasovská 19, 851 01  Bratislava, IČO:  45476047 
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Dôvodová správa: 
 

PREDMET:   nájom  časti pozemku na dobu neurčitú   
 
ŽIADATEĽ:  Róbert Šarník (obchodné meno: Robert Šarník) 
                         Jasovská 3128/19 
                         851 01 Bratislava 
                         IČO: 45476047  
                         Číslo živnostenského registra: 110-194554 
                         
ŠPECIFIKÁ POZEMKU :   
Parcelné číslo    výmera v m2  druh pozemku       kat. úz.       lokalita 
10448                 18 (časť)          zast. plochy  a           Nivy            Záhradnícka 41   
                                                    nádvoria                      
Z parc.č. 10448 o celkovej výmere 450 m2,  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  kat. 
úz. Nivy, parcely registra „C“ zapísanej na LV č. 1 – žiadateľ žiada prenájom časti pozemku o 
výmere 18 m2.  
 
VLASTNÍCKE  VZŤAHY: 
Špecifikovaný pozemok  registra „C“ je zapísaný v KN na liste vlastníctva č. 1 , o celkovej 
výmere 450 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV č.1,vlastník: Hlavné mesto SR Bratislava, 
v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov.  
 
SKUTKOVY STAV  a  ÚČEL: 
Pán Róbert Šarník (ďalej len „žiadateľ“) žiada užívanie časti pozemku parc.č. 10448, v kat. 
uz. Nivy pod zastavaným prístreškom, ktorý je súčasťou reštaurácie „PUB U ADVOKÁTA“ 
na Záhradníckej ulici 41, v Bratislave a slúži ako celoročná terasa. Zastavaný prístrešok, ktorý 
je súčasťou reštaurácie „PUB U ADVOKÁTA“ je umiestnený aj na časti pozemku parc.č. 
21895/2 (5 m2), kat. uz. Nivy. 
Žiadateľ má v prenájme NP v bytovom dome súp.č. 4832, na Záhradníckej ul. č.41, 
v Bratislave na pozemku parc.č. 10448, kat. uz. Nivy na základe Nájomnej zmluvy č. 01/2009 
zo dňa 01.04.2010 do 31.12.2015 uzatvorenej so spoločnosťou AMC správa nehnuteľností 
s.r.o., Kvačalová 15, 821 08 Bratislava. V nebytovom priestore prevádzkuje  reštauráciu 
„PUB U ADVOKÁTA“. 
Žiadateľ na základe Rozhodnutia č.j.: MAGS OD 56663/2010-348378-1 o zvláštnom užívaní 
miestnej komunikácie - Záhradnícka 41 v Bratislave zo dňa 29.10.2010, vydaného Hlavným 
mestom SR Bratislavou, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2010, za účelom 
umiestnenia vonkajšieho sedenia s prestrešením pred prevádzkou „PUB U ADVOKÁTA“ 
(ďalej len „Rozhodnutie“) prevádzkoval terasu. Rozhodnutie bolo na dobu určitú od 
01.11.2010 do 31.10.2011. 
 
POPIS STAVBY: 
Z dôvodu rozšírenia prevádzky pôvodnú terasu žiadateľ prerobil, čím spĺňa účel celoročného 
prevádzkovania tak, že ju spojil s jestvujúcim vchodom reštaurácie, ktorý je nahradený z 
vstupom z terasy. Stavba pozostáva z dreveného prístrešku, ktorý je jednou stranou pripojený 
na jestvujúce priečelie zariadenia, opačná strana, pohľad na cestu je s preskleným vstupom 
a oknami po oboch stranách. Bočné pohľady sú  z pásu otváravosklopených okien pozdĺž 
celej terasy. Stavba celoročnej terasy sa nachádza na jestvujúcom chodníku, na ktorom sú 
položené drevené hranoly slúžiace ako nášľapná vrstva. Na nich sú pripevnené drevené 
stĺpiky, ktoré na vrchu stužujú väzníky. Na väzníky je položená konštrukcia krovu 
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s povrchovou krytinou BRAMAC. Po celom obvode terasy sú umiestnené plastové, 
otváravosklopné okná. Odvod dažďovej vody zo strechy je zabezpečený dvoma  zvodovými 
potrubiami po oboch stranách DN 70, ktoré sú zaústené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. 
Fasáda je tvorená drevenými latami, ktoré sú ukotvené do nosného systému terasy. Medzi 
vnútorným a vonkajším latovaním je umiestnená sklená vata, ktorá bude mať tepelnoizolačnú 
funkciu. 
 
Žiadateľ sa pôvodne (po dostavaní zastrešenej terasy) obrátil na Hl.m. SR Bratislava 
o predĺženie zvláštneho užívania miestnej komunikácie za účelom  prevádzkovania terasy v 
(ostatne vydané: Rozhodnutie – zvláštne užívanie  miestnej komunikácie –Záhradníckej 41, 
v Bratislave za účelom : umiestnenia vonkajšieho sedenia s prestrešením pred prevádzkou 
„PUB U ADVOKÁTA“ č.j: MAGS OD 56663/2010-348378-1, ev.č. 340/10/Ko zo dňa 
29.10.2010.Oddelením dopravy Magistrátu hl.m. SR Bratislava listom č.j.: MAGS OD 
34340/2012-23934 zo dňa 01.02.2012 bolo žiadateľovi oznámené, že vonkajšie sedenie 
s prestrešením pripojené na siete podlieha stavebnému konaniu. Podmienkou vydania 
stavebného povolenia pre stavebníka- žiadateľa je preukázanie zákonom predpísaného práva 
(vzťahu) k pozemku a inžinierskej stavbe - miestnej komunikácii, ktoré ho oprávňuje 
uskutočniť na zastavanom pozemku na komunikácii pozemnú stavbu. K povoleniu stavebník 
musí preukázať vzťah k pozemku (vlastníctvo, nájomný alebo iný vzťah) v zmysle §58 
v spojení s  § 139 ods.1 stavebného zákon č. 50/1976 Zb.  v znení neskorších predpisov. 
Zvláštne užívanie komunikácie nie je oprávnením, na základe ktorého je možné stavbu 
postaviť. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že cestný správny orgán (Hl.m. SR Bratislava - 
miestne komunikácie I.-II. triedy) na ďalšie požadované obdobie nebude vydávať povolenie 
na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 
 
V nadväznosti na uvedené skutočnosti sa žiadateľ obrátil na Hl.m. SR Bratislava (vlastníka 
a správcu) so žiadosťou o nájom časti  pozemku  registra „C“ v kat. uz. Nivy  parc.č. 21895/2 
o výmere 5 m2. Na Mestskú časť Bratislava - Ružinov - správcu pozemku sa obrátil žiadateľ 
o nájom časti parc.č. 10448, o výmere 18 m2, v kat. uz. Nivy. Účelom nájmu je usporiadanie 
majetkovoprávnych vzťahov k pozemku pod zastavaným prístreškom, ktorý je súčasťou 
reštaurácie „PUB U ADVOKÁTA“ na Záhradníckej ul. 41, v Bratislave slúžiacej ako 
celoročná terasa. 
 
Starosta MČ Bratislava - Ružinov na žiadosť pána primátora č.j.: MAGS ONN 
36513/2012/271699 súhlasil listom zo dňa 14.6.2012 č.j.: Star: NM CS 8114/2012/11/AKU 
súhlasil s nájmom časti parc.č. 21895/2, kat. uz. Nivy o výmere  5 m2, pod zastavaným 
prístreškom, ktorý je súčasťou reštaurácie „PUB U ADVOKÁTA“ a slúži ako celoročná 
terasa. 
 
Výška navrhovaného nájomného  : 
Je cena nájomného stanovená analogicky v zmysle § 6 ods.2 bod 2a) Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy 
č.11/2007 (za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – celoročná terasa) 
vo výške 0,66 eur/m2/deň- t.j.240,90 eur/m2/rok 
Ročné nájomné pri výmere 18 m2, predstavuje 4.336,2 eur. 
Upozornenie: 
(MsZ hl.m. SR Bratislava uzn. č 1076/2013 dňa 6.6.2013 schválilo žiadateľovi  nájom časti 
parc.č. 21895/2 kat. uz. Nivy, pod časťou zastavaného prístrešku v sume 240,90 eur/m2/rok)  
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Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Bratislava listom 967/5369/12-Hav zo dňa 
17.10.2012, zaslal na žiadosť Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov „ Vyjadrenie 
k uplatneným reštitučným nárokom“, kde oznámil, že v zmysle zákona č.229/1991 Zb. , ako 
ani v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z.  nebol uplatnený reštitučný nárok na pozemkovo knižnú 
parcelu 10488/1 zapísanú v PK vložke 1651 ani na pozemkovoknižnú parcelu č. 10449/1 
zapísanú v PK vl.č. 13661  (na ktorej sa parc.č. 10448, kat. úz. Nivy nachádza). 
 
Podľa odborného stanoviska  referátu životného prostredia a VPS  č.j.: ZP / CS 
8737/2012/2/ZPA  z hľadiska životného prostredia  bolo zistené, že terasa sa nachádza na 
spevnenej ploche chodníka a svojou vstupnou časťou pokračuje v línii predzáhradiek na 
parc.č. 10446 a 10448 kat. uz. Nivy. Zostávajúca časť chodníka je dostatočne široká pre 
pohyb chodcov a parkujúce vozidlá na základe uvedených skutočností s prenájmom 
predmetnej plochy  z hľadiska životného prostredia bol vyslovený súhlas. 
 
Podľa odborného stanoviska  referátu regionálneho rozvoja ŽP/CS8497/2012/2/LHO 
1632/2012/2/IKO  z hľadiska dopravy nie sú námietky ani pripomienky s prenájmom 
pozemku.   
 
Podľa platného územného plánu,  hl. m. SR Bratislavy r. 2007  v znení neskorších zmien 
a doplnkov platí pre  parc.č.  10448, (aj parc.č. 21895/2), kat. úz. Nivy  : 
Druh urbanistickej funkcie - predmetné územie: 
101 – viacpodlažná zástavba  obytného územia lokalita: Záhradnícka 
Charakteristika funkčnej plochy – 101, stabilizované územie  
meste 
Pre stabilizované územie lokálneho významu všeobecne platí : 

- zachovať súčasné funkčné využitie, 
- ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu 

zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné zaťaženie 
pozemku,  nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť, 

- rešpektovať diferencovaný postup podľa jednotlivých typov existujúcej zástavby, nie 
je možné generalizovať a stanoviť jednotnú reguláciu intenzity využitia pre celú 
stabilizovanú funkčnú plochu, 

- základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaného územia v meste je  
uplatniť požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality 
prostredia.  

Prenájom uvedených pozemkov neovplyvní plánovaný rozvoj podľa platného Územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2007, následné Zmeny 
a doplnky 01 a Zmeny a doplnky 02 - Územný plán hl. m. SR Bratislavy z 15.12.2011 
s predpokladom rozvoja funkčných systémov mesta do r. 2020 a prognózou do r.2030. 
 
Stanovisko referátu nájomných bytov č.j.: PB/CS/8801/2012/SAM: 
1. Pozemok parcela č. 10448 kat. uz. Nivy 
Predmetný pozemok je z časti zastavaný bytovým domom Záhradnícka 41, súpisné číslo 4832 
v Bratislave. Nezastavaná časť tvorí priľahlý pozemok k bytovému domu. Hlavné mesto SR 
Bratislava a Mestská časť Bratislava - Ružinov  v bytovom k dnešnému dňu ako správca 
nehnuteľného majetku Hlavného mesta SR Bratislavy odpredala všetky byty a nebytové 
priestory do vlastníctva nájomcom bytov a nebytových priestorov. Pozemok nebol 
predmetom prevodu a je v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov. K pozemku je na liste 
vlastníctva č. 2255, kat. uz. Nivy, časti C: ŤARCHY zapísané právo stavby na pozemku 
podľa § 23 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
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neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedeného k dnešnému dňu podľa právneho stavu 
vedeného na liste vlastníctva je predmetná časť pozemku priľahlým pozemkom  a k jej 
prenájmu je potrebný písomný súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome. 
(Na základe písomnej výzvy list č.j.: NM/CS 12213/2012/5/AKU zo dňa  23.08.2012 MU 
MČ Bratislava - Ružinov o doloženie písomného súhlasu vlastníkov bytov a NP v bytovom 
dome k prenájmu parc.č. 10448, kat. uz. Nivy žiadateľ doložil dňa 25.1.2013 „Stanovisko 
k žiadosti- zastavanie letnej terasy“ od AMC SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ s.r.o. v ktorej sa 
žiadateľovi sa oznamuje: „ Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že voči zastavaniu 
letnej terasy PUB U ADVOKATA prevádzkovateľ Róbert Šarník pred objektom 
Záhradníckej ul.č.41 v Bratislave nemáme námietok “súhlasia vlastníci do dnešného dňa 
nemajú výhrady voči terase. Zároveň Vás upozorňujeme, že náš súhlas nenahrádza stanoviská 
príslušných kompetentných úradov“). 
 
2. Pozemok parcela č. 21895/2 kat. uz. Nivy 
Zastavaný prístrešok z časti zasahuje do fasády bytového domu Záhradnícka 43,45 súpisné 
číslo 4833 v Bratislave (pôvodne vo vlastníctve SBD II), postavený na pozemku parc.č. 
10449. Predmetná časť parcely pôvodne plnila účel prístupového chodníku k bytovému domu 
 
Mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislava uzn.č. 1076/2013 dňa 06.06.2013 schválilo 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c)  SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku  parc.č. 21895/2, zastavané 
plochy a nádvoria, vo výmere 5 m2,  evidovanom na LV č. 797  na dobu neurčitú za nájomné 
240,90 eur/m2/rok, čo je 1.204,50 eur/ročne do nájmu  Róbertovi Šarníkovi, bytom Jasovská 
19, 821 03  Bratislava  IČO:  45476047, nachádzajúceho sa pod časťou zastavaného 
prístrešku, slúžiaceho ako celoročná terasa k nebytovému priestoru na prízemí bytového 
domu so súp.č. 4832, na pozemku parc.č. 10448, na Záhradníckej ul. 41, v ktorom 
prevádzkuje reštauráciu „PUB U ADVOKÁTA“, na dobu neurčitú    s podmienkami: 

1. Nájomca pred podpisom zmluvy o nájme pozemku doloží overenú fotokópiu nájomnej 
zmluvy uzatvorenej s Mestskou časťou Bratislava - Ružinov, predmetom, ktorej bude 
časť pozemku parc.č. 10448 vo výmere 18 m2 zastavaného prístreškom. 

2. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná najneskôr do 120 dní od schválenia 
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hl.m. SR Bratislava. 

3. V prípade, že nájomca nepreukáže nájomný vzťah k pozemku parc.č. 10448, kat.uz. 
Nivy a nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote nájomcom podpísaná, toto 
uznesenie stratí platnosť. 

 
Stavebný úrad MČ Bratislava - Ružinov požiadal listom č.j:  SU/CS5156/2012/7555/2013/ 
5/KOP doručeným 15.7.2013 o zaslanie stanoviska  či Mestská časť Bratislava - Ružinov 
súhlasí alebo nesúhlasí s dodatočným povolením stavby. Na stavebnom úrade Mestskej časti 
Bratislava - Ružinov je pod č.j.: SU:/CS/5156/2012/7555/2013/KOP vedené konanie 
o dodatočnom povolení stavby “Vonkajšie sedenie s prešetrením pred prevádzkou PUB 
U ADVOKÁTA“ umiestnenej na Záhradníckej ul. č.41, v Bratislave, na pozemku parc.č. 
21895/1 kat. uz. Nivy v Bratislave. 
 
Primátor hl.m. SR Bratislava listom č.j.: MAGS SNM 48519/13-2/304578 dňa 24.6.2013 
doručeným Stavebnému úradu MU MČ Bratislava - Ružinov dňa 9.7.2013 vo veci vydal 
stanovisko na žiadosť Stavebného úradu MČ Bratislava - Ružinov v zmysle § 88a ods.3 
zákona č.50/1976 Zb.  v  ktorom ako vlastník pozemku registra „C“ parc.č. 21895/1 
zapísaného na LV č.797, v kat. uz. Nivy súhlasí s dodatočným povolením predmetnej stavby  
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s podmienkou , že s dodatočným povolením stavby bude súhlasiť aj Mestská časť Bratislava-
Ružinov, ktorej  bol zverený  Protokolom č. 24/91 zo dňa 31.12.1991 do správy  pozemok 
registra „C“  v kat. uz. Nivy, parc.č. 10448, zapísaný na LV č.1  
 
UPOZORNENIE: 
Toho času je možné prenajímať pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy na 
základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym prenájmom (ponukové 
konanie - ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahne  
40.000,- eur.) podľa § 9a ods.9 a nasl. zákona č.138/1991 Zb., okrem  dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých  poslancov podľa § 9a ods.9 písm. c.) zákona č.138/1991 Zb., pričom osobitný 
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej 
úradnej tabuli a na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 
zverejnený počas celej tejto doby.“ 
 
Zámer prenajať  majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený podľa § 9a 
ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dňa 
27.8.2013.   
 
Operatívna porada  starostu MČ návrh prerokovala  dňa 20.08.2013  s ú h l a s i l a   s   
nájmom časti pozemku parc.č. 10448 v kat. uz. Nivy ako aj dodatočným povolením stavby 
“Vonkajšie sedenie s prestrešením pred prevádzkou PUB U ADVOKÁTA“ umiestnenej na 
Záhradníckej ul. č.41 v Bratislave, na pozemku registra „C“  parc.č. 21895/1, kat. uz. Nivy 
v Bratislave zapísanej na LV 797 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a na pozemku 
registra „C“, parc.č. 10448 zapísanej na LV č. 1 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava, ktorý bol 
zverený Protokolom  č. 24/91, zo dňa 31.12.1991  do správy Mestskej časti Bratislava - 
Ružinov.  Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 10448, kat. uz. Nivy  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov bude predložený na prerokovanie KFPČaI, MR a na schválenie 
MZ MČ Bratislava - Ružinov. Stanovisko  MČ bude oznámené aj Stavebnému úradu MČ 
Bratislava -Ružinov.  
PODMIENKA: 
Operatívna porada požaduje aby bol žiadateľ opätovne vyzvaný (telefonicky, e-mailom) 
o doloženie písomného súhlasu vlastníkov bytov a NP  Záhradnícka 41,  v Bratislave 
s prenájmom priľahlého pozemku a to časti parc.č. 10448 kat.uz. Nivy o výmere 18 m2 na 
dobu neurčitú nachádzajúceho sa  pod časťou zastavaného prístrešku, slúžiaceho ako 
celoročná terasa k NP na prízemí bytového domu súp.č. 4832 na parc.č. 10448 na 
Záhradníckej 41, v ktorom prevádzkuje reštauráciu „PUB U ADVOKÁTA“ do nájmu 
žiadateľovi. (Žiadateľ bol  RSNM MU MČ Bratislava-Ružinov  telefonicky aj e-mailom dňa 
20.8.2013 vyzvaný na doloženie súhlasu).  
 
Komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie návrh prerokovala dňa 
27.8.2013, zobrala ho na vedomie a odporúča MZ návrh schváliť. 
 
Miestna rada MČ Bratislava Ružinov návrh prerokovala dňa 3.9.2013, zobrala ho na vedomie, 
uložila prednostke MU predložiť materiál so stanoviskom KFPČaI na rokovanie MZ dňa  
17.9.2013 a MZ odporúča návrh  schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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6. Kópia Územnoplánovacej informácie k parc.č. 10448 
7. Kópia stanoviska č. ZP/CS 8737/2012/2/ZPA 
8. Kópia stanoviska  č. ŽP CS/8497/2012/2/LHO 
9. Kópia stanoviska č. PB/CS/8801/2/2012/SAM 
10. Stanovisko AMC SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ S.R.O. z 16.01.2013 
11. Stanovisko OPU v Bratislave č.j.: 967/5369/12-HAV  
12. Kópia uzn. 1076/2013 MsZ hl.m SR Bratislava   
13. Rozhodnutie č.j.: MAGS OD 40698/2010-70711-1 
14. Kópia žiadosti SU  č.j.: SU/CS2012/7555/2013/5/KOP 
15. Stanovisko vlastníka pozemku č.j.: MAGS SNM 48519/13-2/304578 
16. Stanovisko KFPČaI zo dňa 27.8.2013 
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R6bert Sarnik
Pluhov6 12
831 03 Bratislava

Miestna 6ast' Bratislava-RuZinov
Mierov6 21
827 05 Bratislava

Vec:iiadost' o ndjomnd zmluvu

Dfia 6.4.2012 som Vds poiiadal o dodatodn6 wdanie stavebneho povolenia na
prlstresok v Bratislave na Z6hradnickej ul. 4l.Predmetnri Ziadost som vykonal na z6klade
podnetu VdSho Iradu pod sp.zn.SUiCS51561201211|KOPPristre5ok som postavil po
stjhlasnom stanovisku Hlavn6ho mesta Bratislava pod c.MAGS. OD 40698i2010-70711-,ev.c
88/1O/Ko v-r. 2010.V priebehu konania mi bolo zo strany Magisiratu ozndmen6,Ze na z6klade
protokolu c.24191 zo dia 31.12.1991 parcelu c.'104{8 vlastnl MU-RuZinov,ktoni vec zistili pri
schvalovani ndjmu o ktorf som ich poZiadal.Z uvedeh6ho ddvodu,nakol'ko pristresok sa
nachddza v dasti parc.c.10448 aIo v 6asti 18 m2 V6s Ziadam o n6jomn0 zmluvu na tdto 6asf
pozemku.

S tictou

Sarnik R6bert
V Bratislave dfia 23.7 .2012

[rlEqTXY IBAD BBATIST AvA;m
;:=]IFI9YL!]-1.21, 827 05 Bratisrava
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Okres: Bratislava ll
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Yytrorrru cer ketaelrilrry lmHl

Okres: Bratislava ll
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Terasa pre Caff6 u advok6ta

Projekt terasy

STAVEBNA enST - Technickd sfrdva

Stavebnik R6bert SamiK Jasovskd 19, 85107 Bratislava

iriliesto stavby: Z6hradnicka 41, Bratislava 2' sdpipn6 6islo 4832

Parcela po terasou: 21895/1, kti. Nivy
Vypracoval: Ing. Tom65 Ki55 - MITOKONSULT

Bratislava, l0 - 2010

OBSAH:

1. Architektonick6 a stavebnd riesenie

2. Napojenie objeKu na m6die

3. Vptyv uskutodiovania stavby na iivotn6 prostredie a sp6sob W[6enia, resp'

obmedzenia neziaducich vPlYVov

$?

ti:,,,. 
11.'.i''
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1. Architektonick6 a siavebnf l,ieEenie

Projekt rie5i vybudovanie terasy pred prevedzkou s nezvom ,Caff6 u advokata' na
Zehradnickej ulici 41 v Bratislave ktor6 bude spojenC a prepojend s vchodom do jestvujficej
prevddzky. Tym p6dom nahradi jestvujrici vslup do kaviame vstup, ktonj bude z novo
navmovanej terasy.

Dovodom pre rozsireni€ kapacity tejto prevSdzky je vefke obfdbenost nev$evnikov I potreba
mat k dispozicii ve6si po6et stolov pre ndv3tevnikov .

Stavebnik navrhuje dreveni pristreSok, Kory bude jednou stranou pripojeny na jestvujrice
priefelie zariadenia, opabnS slrana, pohfad na ceslu bude s presklenfn v$upom a oknami po
oboch stran6ch. Bodne pohtady budri z piisu otvdravo-sklopnich okien, ktord bude pozdii celej
Sirky terasy.

Strecha bude riesend ako dreven6, kov, so stresnou krytinou Bramac.

Nevrh - opls technickaho rleienia

ObjeK sa bude nachSdzat _na 
jestvujricom chodnfku, na Koni sa poloiia dreven6 hmnoly. Na

ne sa pripevnia dreven6 sllpiky, Kore bud0 na vrchu stuzovat vlizniky- Na vdzniky sa poloZi
konstrukcia krovu s povrchovou krytinou Bramac. Na dreven6 hmnoly na podlahe sa umiestni
drevenii podlaha, Kore bude zerovei skizit ako n{Slapna vrstva. Po celom obvode terasy budri
umiestnen6 plastov6, otvemvosklopnd okna.

Podlaha Pl

- DREVENE LATY, hr. 2OMM

. DREVENE HRANOLY 12OX12OMM

- KONSTRUKGIA CHODNTKA

Sfrecha St

SrneSruA rnrrtruA BRAMAc

PAROZABRANA

TEPELNA IZOLACN . SKIenna Vata

URSA DF 4o,resp KNAUF hrubka 50

KONSTRUKCIA KROVU

DREVENVZAKLOP

Odvod dazdovej vody zo strechy je zabezpeceny dvomi zvodovjmi potrubiami po oboch
$ranech DN 70, ktor6 bud0 zafstend do jestvujfcej dazdovej kanalizacie.

Fas^da

Fasada bude Worene drevenymi latami, ktore budli ukofuene do nosndho sysl6mu terasy.
Medzi vnritomym a vonkajsim latovanim bude umiestnenS sklennd vata, ldord bude mat



tepelnoizoladn{ funkciu.

Okn# Dverc

Okne i vstupne dvefe s6 navrhnutd ako plastove, bielej farby,

2. Napoienie obietrtu na m6did

2.1 - Odkanallzovanie

Splaskovd voda nieje s06astou projektu.

DaZdov6 voda bude odvedend dojestvujtcej daidovej kantaiziicie
2.2 - Vodovod

Rozvody teplej, 6i studenej vody sa nenachadzajli v navrhovaneiterase.
2.3 - Vykurovanie

. 
vykuro)/qnie je rir$en6 napojenrm z jestwificeho systemu ppr trubkami a tmiestnenimvykurovacich telies KONRAD

2.4 - Flektricke enefgih

-- 
Napdjanie zjestvujfceho rozvddzada previdzky. Bude pridan6 tri istiie a oknfhy a to preos-vetlenie-na strope, ventilAtor umiestnenf nu 

"tri,p" 
il"{n.lasuvfa na 230V,. ktora budeslrizit pre TV.

3.1 - Ochrana zlvotndho prostredia

Predmetna stavba, resp. prdce sfvisiace s uvolnenlm staveniska ajeho prlpravou k Wstavbe
l11i-T3l iba minim,rnv dopad na :ivotne prosrieJie'r"iiiiiv,]ip. mesra. renro vpryv srivisis.cnarar{emm a rozsehom stavebnych prdc. samotn6 0'ti;eitli navrtrovangrro z6riaoeniastaveniska nebudl mat neoativny.d-opad'na ;ivotne iroJrZii., n.,ny"r" S 8, Stavebn6hozekona nebudti mat zdsadne negdtivn6_teinry a 6iy"y:;L6ffi;rodukovat skodriv6 exhardtv.
!iy!-1"49: ,"t'9."y, vibl6o.e, pracn, zdpacn, orrii,iujni"-"r.iibn;;;;ij, ,iui,liiir,"iiiii'jizvotne prostredie na stavbe ajeho okoli oad pripustni mieru, resp. nad mieru povoten,ivydanym stavebnfm povolenim.

Navrhovani objekt respektuie Z6kon e.. p7lg4 Zf). O posudzovani vplyvov na Zivotneprostredie. Navrhovan'i rozsih prdc v ptnom rozsihu i"Ep"iiui" i podmienky obsiahnut6
Y-4q!9nu e. 50/1976 zo. o rizerirnom pianovani a savebnim poriadku, vzneni ztkona t.103/1990 Zb., Zdkona 6. 26zt1ss2 zb. a Zebna e. ziglisgT'ib.'

vsetky stavebn6 prSce sdvisiace s rearizaciou stavby v danei rokarite musia spliat podmienkyvypliv-aidce z g 32, Zdkona NR SR 6. Zg7l199+Z i]O o"nii"J'pnrooy 
" 

krajiny a S 1, odst. 7vyhriisky MzP sR 6.29511996 Z. 2., ktorou 
"" 

uyr,ona""l;' ni"ttlre u$anovenia predmetn6ho
zdkona.

Vypracoval: Ing. Tomfs KiSi, august 2010 

\\6
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NAZOV STAVBY I TtrRAqA "t I An\/nL.Ir-^" PROFESIA IARCHIIEKIORA :l
l1)DATUM loKroBER 2o1c

MIESIO STAVBYlZ6hrodnicko 41, Brotistovo 2, s_d. 48J2 SIUPEN PD PROJEKT
INVESTOR lR6bert Sornik, Josovsk6 19, B5l07 BA PRE oHLASKU
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fiwosTeNlsT.f REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pagelzl

vfPrs zo ZrvNosrENsKfHo REGTsTRA

Tento vr/pis m6 informativny charakter a nie je pouiitelhi pre pr5vne rikony

ObvodnV (rad Bratislava
dislo Zivnostensk6ho registra: 110-194554

Obchodn6 meno
, Robert Sarnlk

lco
45476047

Miesto podnikania
85107 Bratislava-petrialka, Jasovskai 3LZB/ 19

Predmety podnikania

1. Kfpa-tovaru na fdely jeho predaja koneindmu spotrebitehvi (maloobchod)
previidzkovate[om Zivnosti (velkoobchod)
Dei vzniku oprdvnenia: 11.3.2010
Previidzkarne I

82101 Bratislava-RuZinov, Miletidova 17
82108 Bratislava-RuZinov, Zdhradnicka 41

2. Sprostredkovatelskd dinnosf v oblasti obchodu
Def, vzniku opriivnenia: 11,3.2010

3. Poskytovanie sluZieb n/chleho obderstvenia v spojeni s predajom
Defi vzniku opreivnenia: 11.3.2010
Prev5dzkarne

82108 Bratislava!RuZinov, Ziihradnicka 41

Prev6dzkovanie internetoveJ dit6rne
Defi vzniku opriivnenia: 11.3.2010

Pohostinskii dinnosf
Defi vzniku opriivnenia: 23.7.20fO
Zodpovednf zistupca

Viliam Ivanalk
Prev5dzkarne

82101 Bratislava-Ruiinov, Miletiiova 17

Diitum vf pisu: 16.7 .20L3

hftp ://www.zrsr. sk/zr_r,ypis.aspx?ID- 1 &V:A

4,

na Driamu konzumiiciu

16.7.2013



GKU Bratislava

Wpls z KATASTRA ruenruuruuruosri
Vytvoren6 cez katastdtny portalOkres: Bratislava ll

Obec: BA{n.d. RUANOV Ddtum Whotovenia 16.07.2013
Katastralne {izemie: eas

cnsrocruY vipts z LtsTU VLASTNICTVA 6. 1

CIST A: UE,ICTXOVA PODSTATA

PARCELY registra "G" evidovan6 na katastrAlnej mape

Parceh' ekb Vimerav mZ Druh pozemku Spisob vyuz. p. IJniest. pozemku prAvoyvzfah Druh ch.n.
i0448 450 Zastavane ptoehy a iS I

nidvoria
PrAviiy vzfah k shvbe evidovanej na pozemku I 0448 je evidovant na list€ vtastnicwa iislo 2255,

Legenda:
Spasob vyuZ ivania pozemku :
. 1 5 - Pozemok, na kt'rcm je postaven1 bytove budova oznaCenA stpisnjrn Elslon
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestneny v zastavanom hzemi obce

CAsf B: vLAsrNIct A tNE opRAvNENE osoBy
Pon Eislo Pdezvbko, meno hezou), rodne piezvisko, detum narodenia, rodn6 EFjlo (eO) a Spoluvtastntcky podtet

miesto trual6ho pohylu (sldlo) vlashka
Uaastnfkpravnehovzfahu: Vlastnik

- I Hlavne mesto SR Bratislav., Primaciilne nim. l, Bratislava, SR 1/1
t6o:

Titul nadobudnutia ZAMENNA 2ML.C.Z96 PODLA V-8302/96 ZO DNA 2.6.1997
Titut nadobudnutia Ziadosf o zirpis d.SNM-8923/00,lAl zo dia 5.1.2001, DelimitaEni protokol 4.058808610000

Ostatne parcely

Titul nadobudnutia Ziadosf o zapis ij.r SNM-9980/OZKI zo dia 10.12.02

Titulnadobudnuth Ziadosflozipisparc.E.g726t2,1,E.g73}4jp6.l79E/96
Tltuf mdobudnutia 2iadosf, o z6pis SNM-228Oal2OOOtA1 zo dna 31,3,2000 . cp d.'t29t99
Tituf nadobudnutia Ziadosf o zipis SNM-37?r',t1l2OOOtAU5g356 197 zo dia 1,6.2000. cp 34/2000
Tituf nadobudnutia ziadosf o zepF C.l.:SNM-gllzlOZKl zo dfra7.1,t.2002
Tiiul nadobudnutia iadosfo zapis CJ.: SNM-9152r02t Kt zo dii t.ti,O2
Titul nadobudnutia Ziadosf o zapis ej.r SNM-9Islroz/Kl zo dia 7.fi.02
Titul nadobudnutia Ziadosf o zlpis lj.; SNM-9b9o/OZKI zo dia 10,12.02
Titul nadobudnutia iiadosf o zepls d1.: SNIt{-9982r02/Kl zo dfia 10.12,02
Tituf nadobudnutia ZiadostozipisdJ.:SNM-9960r02/Klzo'dfia10.12,02
Titul nadobudnulia Ziadost o zapis ij.: SNM-9962/0ZKI zo dia 10.12.02

Titul nadobsdnulia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Tltul nadobudnulia
Titul nadobudnutia
Tilul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnuiia
Titul nadobudnulia
Titul nadobudnulia
Titul nadobudnulia
Titul nadobudnulia
Titul nadobudnutia
Tiiul nadobudnuiia
Titul nadobudnulia
Titql nadobudnutia
Titul nadobudnulia

ziadosf o zepis C. SNit 914Z02/Kt zo dia 8,1t.02
:iado3f o zepis E. SNM-9959/O?K| zo dna ,10.i2,02

Ziadosf o zapis 6j.: SNM:95'3/02/Kl zo dta 22.11.02
Ziadosf o zepis d,MAG 12003140028148379-1/Kl zo dia 26,9.03
ziadosfo zapis ij,: SNM4I24/2000/Al zo dia 6.6.00
Ziadosf o zipls i. OSMM/4605/97 zo dia 20.11;1997
badosf o z6pis d. MAG t20M16931111582-1lKl zo dia 25.2.2004
Ziadosf o zepis stavby 6,k:RSP-2003rt94ll.ZKul ro drta 06.10.03
Ziadosf o z6pls E.k MAG12004112017121289.1/K zo dia 30.03.04
Ziadosfo ztpis E. MAGtO415A87t2AO26-1tK zo dia 06.05.04
Ziadost o z5pis stavby E.i.t MAGI2OO4|22564/39875-I/KI zo dfia 30.06.04
Ziadosf o zApig E. MAG/2004/15900/28051.1rKlzo dia 05.05.04
Ziadost o zepis 6. lJtA,Gt20O4/15896128040.1/Klzo dda 06,05.04
Ziadosf o zapis i. t AG/200/t15907/28068.1/Kl zo dia 05.05.04
Ziadosf o zApis E.MA GI2OO41224'18139542-1/K| zo dfia 28.06.04
Ziadost o zdpis E. MAGl2OO4l28235l48358.l/Kl zo dia 11,08.04
iiadosf o zipis i. nt|AGt2OOll34/,OStsAzz1.l/Kl zo dia ,19.09.04

Ziadost' o ztpis E. lrAG/2O0iU3,l4O6/58223-ltKl zo dia 29.09.04

I nformativny vypis 1t8 AKualizacia katastralneho pon6lu: 15.07.2013



GK0 Bratislava

Wprs z KATASTRA nenruureuruosri
Vytvoren6 cez katastrahy portalOlses: Bratislava ll

Obec: BA-m.6, RUZTNOV Detum vyhotovenia 16.07.2013
Kabshalne fzemie: eas

Stavby
Stipisn6 d/slo na parcele dislo Druh stavby popis stavby

Yip|s z LISTU VLASTNIGTVA E. 2255
CAsf A: MAJETKjVA poDsrATA

Druh ch.n. UmiesL slavby

1
4832 10448 I Z6hradnicka 4't

Privny vzfah k parcele na ktorej lszi stavba 4832 je evidovant na liste vlasttlctva iislo t .
Legenda:
Druh stavby-

9 - Bytovy dom
Kdd uniostneni a stavbt[

1 - Stivba postavan6 na zemskom povrchu

AAS1 B: VLASTNICI A INE OPRAVNENEBYTYI 
A NCbYIOV6

Por' tislo Pfiezvtsko, meno @ezov), rodn6 prtezviskot dafum narolenia, rcdne diqito (eo) a miesto trva!6ho pabytu
(sldlo) vtastnika

izE

Ychod: Zihradnicka 41 1.p, Byt6.2

Podiel piesloru na spotodnich Eastiach a spolointch zartadeniach domu

Ufustnik pravneho yzfahu: Vlastnik
9 Bihellerov6 Eva, Zehradnicka 4l

Dafum narodenla : 29.02.19/l8

Tiruf nadobudnutia K6pa v-23su9s zo dn" rd.r.;J#""ttntckv 
pofiet :

Vchod: Zlhradnicka 4l Lp. Byt a. 3

Podiel pdesloru na spoloEnich dastiach a spoloEnfrch zariadeniach domu 266 ./ 10000

Ucastnikprevnehovztahu: Vlastntk
3 Handlovii Jllius r. Handlovii, tng,, Stukova ,fi, Bratislaya, psd B2t 0S, SR

Detum narodenla : 15,11.r936

S pol uvlaslnicv podlet : 1/,1
Tilul nadobudnutia Kipna zmluva V.28300/09 zo dia 07,01,2010

Vchod: Zahradnicka 41 1. p. Byt E. 4

Podiel prie.storu na spoloEntch Eastlach a spqtoEnich zarladeniach domu 253 / 70000

995 ,/ 10000

1/1

0iastnikpr6vnehovzfahu: Vlastnik
4 Lucenii Andrei r. LuEenii, Mgr. a Andrea LuieniEova r. Barcziova, Mgr., Lipova 86,U5, Marianka, pse 900 33,

SR, (KarloveskA 412/31, 841 04 Bratislava)
Detum narodenla: 02.12.1926 Detum narodenia: 17-02,1973

S pol uvl astnicky Fodiel :
Titul nadobudnutia Kripna zmluya V-30275ll,l zo dia 16.1.2012

1/1

Vchod : Zihradnicka 41

Informativny vtpis

Lp.

1t8

8yt i, 5

AKualizacia katastralneho portah:,15.07.2013
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f!:;ffj"i:;meno 
@ezov), rodne pfiezvisko, de,tum narodenia, rcdne Eisto (eo) a miesto tlaldho pob!,tu

Vchod: Zahradnicka4l prizemie Priestor i. 12 . 909

Podiel prtestoru na spoloEntEh Eastiach a spolo'n!,ch zariadeniach domu
0dastnikprilvnehovztahu: Vlastnik

26 Bencura Jen JUDr,, ldoln6 tolA, BratislavaDetumnarodenia: 22.08.1960

rirulnadobudnutia K$pav-2r27to2zodr.rr.".::::'::Xc,J.;,#ll1o,,oo"r,|...roort
Legenda:
Dru h n e bytov'ho p tiestoru
12 - Ini nebytow priestor

CASTc TARCHY

128 / 10000

/1

Por,E.:
vecn6 bremeno spoEivai6ce v pr6ve stavby na pozemku po dla paf.23 zak.E.182*3 zz,y zneni zek,e, 151195
,:J".ilUrl;?;2,::rspech ostarn:ich vtastnikov br/tov v dome podra par.tS zlik.i ,1B2ts3 Zz. v zneni

, 
il.!.8ffiy?x B[?.ir:riHr_.M.sR 

BMTISLAVA vo vysKE s'pERc.v pRrpADE 

'REDAJA 
3_osoBE poDLA

' 5i'dil6X:""if;,9'.!11i.F,3i$:,Hiiiili#88f;.":!#?y.'ffffo,ll.o?f;,S3.osoBEpoDt 
SililBtlo*U53""EEf,l 1f.lt9.R_C!4riir-,{i;Iii llE;p'iiArcNu cnsiceri e:iiU pt6oeu ron. v
4r66s/e8 zo DNA .16.r.rrr!* ,"u oroBu AKo t,t,l MANzEwxur,oel, vr,ruidv, iilEi6 idjrEov poDLA v-9 VL'POD 9 . ZAL.PRAVO V PROSPECH.HL.M,SR BMTISLAVA *o NESPLATENU CAST CENY BYTU PO DOBU

i$['''li*3,5fi5[""Tr"rf,Hf 
i^ju'G-o'B-u;K;ii'riluewru,,bEiiv-fu-io'v-,iie-eliXoorcov

10 ZAL.PMVO V PROSPECH HL.M.SR 

'IITISLAVA 

NA NESPLATENU CAST CENY BYTU PO DOBU lOR. V
t*'lAi:iB_X"r"r:.Byrou NA rNU osoBU Ar(6 r,id,r;fi;ii/Ku/,DEr,vNuKov,Ar_eeo nbi_rcbv pooLA v_

" ffi:1it"i;ii;." 
prospech Tarra banlq, a.s., 160 00686e30 na byt e.6rzp., zahradnicka 4l podtav-7oo4rr2zo

'-: 'i:f;:!:'i;;";r'#;::"fi:'il:'Il3,,"foriteria' a's' (160: 00151653) na bvt i'r2 na 4'p., vchod zehradnicka

'.'. 
fr:';::r:i%;r\tfiH'ffi'il:'Tl;frtoriterria' 

as' (160: 00r516s3) na bvt d.12 na 4.p., vchod zahradnicka
l4 zalozne p6vo v prosDech Dred6vai[ceho na prev.btrt na nqsolarenri aasfceny byru podta par.lo zitk.c.1azJg3

". li:i :l:"1 ::!.!.rsliss z.i. poura v_zosriiilo ;;j i;.; i;c,6i;,J v,.puu I o _ {.atozne Fravo v prospech predava.idceho na Drev.bvt na ne-splateni easf ceny bytu podla par.l Ezek.E.7lzle3z.z. v zneni zar.e.tsuss i.r. p.oj" ili's;/e5'; ji" 'r..r.roor.
In,6 Adale:

t3
20
21

22
ZJ
27
28
29
34

40

Znena priezviska a zmena adresy trvatdho pobytu . pvz 3909/12
Oprava chyby i. X634/07 zo dia-09.i0.02
Opnva chyby C. X-S34/07 zo dria 09.10,07
Oprava chyby 6, X434/02 zo dia 09.i0,07
Oprava chyby e. X-S34/07 zo dia 09.t0.02
Oprava chyby E. X€34/07 zo dia 09.10.07
Oprava chyby e. X€34/07 zo dia 09,10.07
Oprava chyby C. X-S34/07 zo dia 09.10.02
Oprava chyby d. X.S34/07 zo dia 09.10.07
Oprava chyby d. X-Sl4tOI zo di|a O1.1O.O7
Oprava chyby d. X{3/V07 zo dia 09.i0,02
Oprava chyby i, X-S34/07 zo d,ia 09.10.07
Oprava chyby C. X434/07 zo dia 09,10,07

Poznamka:
Bez zipisu.

Informativny vipis 7t8 AKualizacia katastralneho podalu: 15.07,201g
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Vdi list dislo/'zo dria NaSe dislo
NN4/CS8458/20 12l2/Ar(U U ARR/ CS7209 120 t2/2lP Zl
15.05.20 r2

Miestny rirad MC Bratislava - RuZinov
Referiit spr:ivy nehnutel'ndho majetku

Mierovi 2l
827 05 Bratislava
TU!

Vybavuje/linka
ln g. af ch. Ziskovd Hanzalikovri/482844 I 6 2 l.o 5.20 12

vlirner parcely: 450

vlimer parcely:11 901

lntefret
www.r'uzinov.sk

parcely d.islo :

katastr6lne tzemie :

tozsah zalllefu:
irdel vydania :

vec
Uzemnoplinovacia inform{cia a stanovisko k nrijmu iasti pozemkov, parcely i. 10448,

2189512 - k. ri. Trn{vka.

10448 - zastavan6 plochy a nidvoria
2189512 - zastavand plochy a nadvoria
k. ir . N ivv
prenaiom dasti pozemku
preniiom - na Ziadost' plimiitora Hl. nresta SR Blatislavy ltstorn d. i, MAGS ONN-
365l3l20I?1271694 zo dia 2'1.0+.2012 do|udel1i starostovi MC Bratislava

RuZinov, dria 09.05.2012; Ziadatel'R. Sanih Ziada o nijorn dasti parciet d. 10448 -
vo vlimere I I m", parc. a. Zl89512 vo vf mete 5 nr'. Udelon.r n6jmu -ie pozernoh pod

zastavanlrn. pristreikom (celoroini telasa). l(tori .ie s[riastbu reStaur'6cie ,,PUB
U ADVOKATA".

Na ziklade Vasej Ziadosti, MestshA dast' Bratislava - RuZinov potvldzuje, Ze pre rlzemie, v ktolofl sa

nachiidzaju Vanri uveclend parcely, s(r ., Uz"*,.ro,',.r plane Hlavn6ho rnesta SR Bratislavy stanoverle

nasledovn6 podnr ienky pre vlistavbLr:

DRLH URBA\IS IICI(E.I FUNKCIF _ PRLDN4EINE ULLIAIL
Viacpodlaind zdstavbo obytndho t?.zemia - lokalita: Ztihradnicka ul.

PRiPUSTNE A NEPRiPUSTNE FUNKEN6 VYUZITIE:
Clrnukteristikr.fttnkine j plochy 101 ftid'. tabutka t, prilohe)

INTENZITA ZASTAVBY

V zrny,sle platniiro Uzenrndho pl6nLr Hlavneho nesta SR Bratislavy, ktor'! nadobLrdol irdinnost' 1.9.2007,

risledne Zmeny a doplnl<y 0 I a Zmeny a dopluky 02 (zo dria 15.12.201 I ) s iriinnosloLr od 0l .02.201 2, pre

stabilizovan6 obytnd irzenrie l0 i -viacpodlaZn6 z6stavba obyhrdho irzemia plati:

- zachovat' siriasnd fLrnkine vyuZitie"

Telef6n,'Fax

02i43331284
02/43335684

reo/Dte
00603 rss
2020699516



J

- ak novi ndvrh nere5pektu.je chamkteristicke pfirlcipy, ktord reprezentujir €xistujircu zistavbi a.

do zistavby nepriatelirli l(ontrast resp. nefimern6 zafaienie pozemku, nie je rnoZnd takilto st. ,
v stabilizovanom tizemi un iestnit',

- r'e3pektovaf diferencovarrli plistup podl'a .jednotlivlch typov existujircei z6stavby, nie je moZr,
genet.alizovat'a stanov it'-jed notn ir legLrl6ciu intenzity vyuZitia pre celir stabilizovanri funkdnir plochu,

- zikladnlm principom pri stanoveni regulicie stabilizovandho irzerria v meste je uplatnit poZiadavky
a LegLrlativy funkdLr6ho dotvirania rizemia na zv!5enie kvality prostredia.

STRUENA CHARAKTERISTII{A FUNKENEJ PLOCHY . I() I, STABILIZOVANE 
'ZEMTE

Uzemia slirZiace pre bVvanie vo viacpodlaZnych b1,tov!ch domoch a lt ninr prislirchajirce nevyhnLrtnd
zariadenia v srilade s vizrlarnonl a potrebarni irzenria stavby obdianskeho l,ybaverria. zeleri, ihrisk6, vodn6
plochy ako siriast' partefu a pl6ch zelene. doplavnd a technicl(d vybavenie, gar6ie, zariadenia pre poZiarnu
ochranu a civiln[t oblanu. Podiel funkcie b1/vania nrusi tvorit' mininrilne 70% z celkovyich podlaZnich pl6ctr
nadzenrnej dasti z6stavby funkine-i plochy. Zitldadn6 obdiansl(e vybavenie rnusi skladbou a kapacitou
zodpor'edat'relkorri a lLrnkcii uzern ia.

SUYTSIACA PLATNT OPD . Uzennli pldn Hl. ntesta Bratiskny 2007
ZaD 01 - Uzenrny plcin HL nlestu Brotis[u1,\). 31.03.2008
ZaD 02 - Uzemnli pllin Hl. mesta Bratisla4t.
15.12.201 1 s tiiinnosfou od 01.02.2012
nie je evidovand
stctbilizovand zunte, funkinti plocha vo tntitornom meste

zAvER , srANovrsKo l( pRENAJMU e estt pancreL e . ro++s. 2 t 895/2. k. ir Nrvy

Ndvrh na prenijom iasti parciel d. 10448, ?1,89512 v k. ir. Niry * prenijom je moinf. Pren6jorn
horeuvedenlch parciel, neobtrredzI a negativne neovplyvni stav a pleuovani rozvoj podla platndho
Uzenrndlro pl6nu Hlavtdlro mesta SR Bratislavy, htory nadobLrdol irdinnost' 01.09.2007, nlslednp Znreny a
doplnky 01 a Zmeny a dop Inky 02 U zem ny pldn Hl. rnesta Blatislavy zo dria I 5. I 2.201 I , s predpoklaclorn
lozvoja funliinjch systdntov uresta do r'. 2020 a prognozou do r. 20i0.

lrrfolrldcie o tLasAch a liapacitdch inZinierskych sieti rrach 6d zairlc ich sa v dotlcrrutonr rirzemi, prip. ich
ochtanne p6stnaje potrebne ovelit'pliamo u sprivcov jednotlivlch inZinrerskych sieti v zmysle pl6novan€ho
investi6ndho z6tletu. T6to fzernno-plinovacia infornrecia nenahr6dza ziiv?izn6 stanovisko Magistritu Hl. m.
SR Blatrslavy k investidnej dinnosti podlh $ 34 ods.2 zikona d. 50/1976 Zb. o irzemrronr a stavebnorn
potiadku ( stavebnli zil<orr ) v zneni rreskoriich pledpisova$ 4ods.3 pisnr. d) zAl<ona SNR d.369/ 1990
Zb- o obecnom zriadeni v zueni nesliorSich predpisov. Uzenrno-plinovacia irrfornricia l< uvederrj.m
pozemkotn plati jeden rok odo dria vydarria. ak uebola scl.rv{lend nov6 irzemno-p l6novacia dolturnent6cia,
alebo.ie.j zmeny a doplnhy na ziiklade l<torlich bola vydana. Ziroverir Lrpozot-tiujeme. Ze na tir isti parcelu
m6Ze byt' vydani itzemnopldnovacia infornr6.cia viacerlinr Ziadatelbrn.

^, 
//It/\l/

,!l
/\

Ing. DuSan PeI:ir
starosta

v zast[rpen i
Ing, Vladimir Slobocla

zhstupca stafostu

Prilohy: 1x tabul'ka - clraraktefistika firnkdnej plochy 1 0l /platrrA UPD/ ilropra;
I x grafick6 pliloha i.2. UPI vlr'ez z UPN - hl. mesta. SR Bratislava (nivlh. regul6cia)

ROZPMCOVANJ TJPD

POZNLMKA .

-,,; 
! 1trl'': - .
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Miestny firad mestskej
Mierov6 21,827

dasti Bratislava - Ru2inov
05 Bratislava 212

tvtresii ty r.tR,qn annriiL [v,rF'Lzt,lov
_f,,,iiefovd ul. i.?i, 817 05 Bi.ltislnf;.
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Miestny rirad mestskej dasti Bratislava - RuZinov
JUDr. Alica Kuderovi
vedrica refer6tu sprdvy nehnutel'ndho majetku

/z/p

V65 list dislo/zo dia NaSe dislo Vybavuje/linka
NM CSi8114/201zl3lAKUll15. 5.2012 ZP CS 18737l20l2l2lzP A. Pallaghyovtil25 5

Bratislava
6.6.20t2

Vec: Ziadost' o stanovisko k pren6jmu z hLadiska Zivotndho prostredia - odpoved'

Listom dorudenjryn diia 15. 5. 2012 na Miestny urad ste poiiadali o stanovisko k pren6jmu

nehnutel'nosti v k.rl. Nily na parceldch 6. 10448 s vymerou 18m" a2189512 s vfmerou 5m'. Udel

ndjmu je pozemok pod zastavanjm pristre5kom, ktorli je sridast ou reitaur6cie ,,Pub u advokiita"

a slirZi ako celorodnd terasa.

Pracovnici RZPAVPS vykonali dia 5. 6. 2012 ohliadku predmetnej lokality.

Pri ohliadke bolo zisten6, ie lerasa sa nachidza na sper,nenej ploche chodnika a svojou vstupnou

dasfou pokraduje v linii predzdhradiek na parcelich 10446 a i0448. Zostdvajrica dast chodnika
je dostatod.ne 3irok6 pre pohyb chodcov a parkujrice motorov6 vozidlii.

Na z6klade uvedenjch skutodnosti s prenijmom predmetnej plochy srihlasime.

S oozdravom

";.'r['iqY Ugtu],6]
",..,/,{,. r1* rj z i l{ +v

, *',1,i1';ll";tt'z
'5fr' RNDr. Lesia Richterov6

vedrica refer6tu Zivotndho prostredia
a verejnoprospe5nych sluZieb

reo/DIe
00603155

2020699516

Intemet{E-mail
www.ba-ruzinov.sk

Telef6n/Fax Bankovd spojenie



Miestny 0rad mestskej
Mierov6 21,827

6asti Bratislava - RuZinov
05 Bratislava 212

' ,ti'jl!" u tlLi t'i,11 iLi1l\ lru.rr\\-,\'
l"'irernvi rjl. a.ill. E,i7 !'15 6rsiisla!a Reler6t spr6vy nehnutelindho majetku

TU

Vec: Stanovisko z hl'adiska dopraly

Diia 15.05.2012 ndm
pozemku k.ir. NilY.
Kn6jmu dasti Pozemkov Parc c

Nirry. ktore s[r pod zastavanYm

nemAme n6mietky.

S pozdravom

10448, o qlmere cca 1B m2 a parc.i. 2189512, o r^.imere 5m2 k u'

pristre5kom a shiZia ako celorodnd terasa z hliadiska dopravy

ViS list dislo/zo dia
NM/CS 8114/2012l4/AKU ZPtcs 8497 t?otztz lLHo

Vybavuj e/1inka
hrg.Holilc/48284280

Bratislava
2t.5.2017

Str6nkovd dni
Po. : 8.00-12.00 13.0017.00

St. : 7.30-12.00 13.00-16 30

bola doruden6 Ziadosf o slanovisko z hladiska doprar'y k n6jmu dasti

Telef6n,Fax
48284280

RNDr. Lesia fuchterov6
vedtca odboru RR a ZP

InterLret/E-mai I

www.ba-ruzinov.sk
I.O/DIE
00603 i 55

2020699516

Bankov6 spojenie
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Miestny f rad mestskej 6asti Brati5lava - Ru2inov
Mierov6 21,827 05 Bratislava 212

NMTCS/81 1 4/201 21 5l AKU PB/CS/880 1 /2/201 2/SAM

VEC

S pozdravom

Miestny rirad m.6. Bratislava - RuZinov
JUDr. AIica Ku6erovd
ved0ca referdtu sprdvy nehnutel'n6ho majetku
TU!

Vybavuje/klapka Bratislava
PhDr.Samolejovel22T 24.5.2O12

PhDrl Eva Samolejov6
ved0ca refer6tu n6jomnlch bYtov

Stanovisko k prendimu Pozemkov

Na z6klade Vaiej Ziadosti o stanovisko k prenSimu pozemkov v k.tl. Nivy

- dast'pozemku parc.6. '10448, o vfmere 18 m2
- 6asf pozemku parc.d. 2189512, o vlimere 5 m2

za rldetom n6lmu pod zastavan! pristresok, ktori je sibastou reStaurdcie ,,PUB U ADVOKATA"

a slfZi ako celoro6n6 terasa V6m oznamujeme:

1. oozemok parcela d. 10448

predmetni pozemok je z dasti zastavanf bytovlm domom Z6hradnicka 41 s(pisn6 dislo 4832

v Bratislave. Nezastavana dast' tvori prilahlli pozemok k bytov6mu domu Mestskd 6ast'

v bytovom dome k dne3n6mu diru ako spravca majetku Hlavn6ho mesta SR Bratislava

odpredala vsetky byty a nebytov6 priestory do vlastnictva ndiomcom bytov a nebytovlch
priestorov- pozemoi nebol piedmetom prevodu. Predmetnd parcela je zverend do spr6vy

Mestskej 6asti Bratislava - Ruiinov.
K pozemku je na liste vlastnictva a.2255, k.ri. Nivy, v 6asti C: Tarchy zapisane prdvo stavby

na pozemku podl'a $ 23 zAk.d,. 182193 Z z. v zneni zlkona 151195 Z z '

Na zeklade vys5ie uvedeneho k dneSnemu diu podl'a prdvneho stavu veden6ho na liste

vlastnictva je predmetnd 6ast' pozemku pritahlim pozemkom a k jej pren6jmu je pohebny

pisomnf srihlas vlastnikov bytov a nebytovlch priestorov v bytovom dome'

2. pozemok parcela 6. 2185512

zastavany pristresok z sbasti zasahuje do fasSdy bytoveho domu Z6hradnicka 43,45 s0pisn6

6islo 4833 v Bratislave (p6vodne dom vo vlastnictve SBD ll), postaveny na pozemku parc.a

10449. Predmetn6 dast' parcely pdvodne plnila 0del prlstupov6ho chodniku k bytovemu domu.

Telef6n/Fax
48284505

reo/Dre
00603155
2020699516

lnterneVE-mail
wwrv, ba-ru zinov. sk

MIESTI'IY IjRAI-r LTnA.TiSLAVA BLlZirrr(-l\i
l, ernvd irl ij :j, 82: 05 Braii'rlav:r

Ves list znadky/zo

Bankove spojenie
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V65 list znatky / zo dia 16'01.2013

,ui :. , ',t"1"
f, '.' *j

Previdzka PUB u Advokida
Zihradnckej u1 d.41 82108

Ptevddzkovatef R6bert S6inik

Jasovskd 19.851 07 Bratislava

NaSa znaCka Bratislava, dia

Na zriklade vasej i,ia<iosti viirn .oznamujeme, ze vodi zastavaniu letnej terase PIJB

;;t"kt" prevri.<izkovatef R'beft S6mik pred objektom Zrihradnickej d 6.41 v Bratislave

nemdme n6rnietok ,srihlasia vlastnici do dnesn6ho dila nemajri vfhrady vodi l"-tTt ' . , - .

iar*"n V6s upozoriujeme, Ze n63 sirhlas nenahrddza sirhlasn6 stanovisk6 prisluSnlich

kompetentnfch wadov.

Vec: Stanovisko k Ziadosti - zastavanie letnei terasv

S pozilravom
Xrdb!. t5. &Ir G ll'Ll x.
co: lsTuaon olc: 2t2tF3sll

rC oPt{: sx2o2l !1Jg2 I . of . 2176ot

Mari6n!1ntrt.
tff6vca

AMC sPr6va nehnutefnosti s.r.o'

Kvadalova 15

821 08 Bratislava ll.

Slovensko

leo: 3s 788 607
Dl6: 20 21 s33 921

le DPH: sK2021533921
d.!.: TATRA BANKA 2624340977 I 11OO

tel.:/taK 02 / 55 422 359
tel-: 02155 646 257

02 / 55 M6 254
e-mail: amc@Post.sk

Obchodn!7 register Okresn6ho stldu Bratislava l, oddiet Sro' vlozka 21760'ts



oBVoDNf pozEMKovf URAD v BRATTSLA\T
Trendianska 55, 821 09 Bratislava
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Miestny rirad mestskej iasti
Bratislava - RuZinov
Mierov6 21

827 05 Bratislava

VaBe iislo:
NMrCSll 221 3/201217 I AKU

NaIe 6islo: VYbavuje:
96715369112-Hav Hawanov6r

02157 108 715

? I "r*- ?*ii

17.10.2012

\lEC: Vviadrenie k uplatnenfm re5tituinfm nrirokom

Listom zo dda 16.10.2012 ste poZiadali obvodny pozemkovf rirad v Bratislave (d'alej

len ,,Opf,,) o vyjadrenie, 6i na PKN parcely k.ri. Bratislava bol alebo nebol uplatnenf

reltiiudnf nr1rok- na vydanie nebnutel'nosti v zmysle z6kona i,.22911991 Zb. a zdkona (,

50312003 Z.z. Po preskirmani Va3ej iladosti V6m OPU oznamuje, Ze reStitudnlf n6rok

uplatnenj' opr6wenou osobou na:

Pre irplnost OPU dod6va, Ze niektord naroky uplatnen6 fyzickfmi osobami do

dne5n6ho dfla neobsahujir vsetky pozadovan6 doklady pre moZn6 urdenie, o ak6 parcelnd disla

sajedn6, vzhlladom ou ik,todoo.i, Ze boli uplatnen6 bud' na menii a priezviska, alebo na_disla

q1ii.orr'" poremkovej knihy - vloZky, alebo na katastr6lne .6zemia bez uvedenia parcelnlich

disel.
Z uvedenfch dOvodov ry55ie uveden6 informicie nemusia byt' rfipln€ a presn6'

a preto qjadrenie OPI] md len informativnt charakter'

S pozdravom

PKN
parc. i. PKV lLf. v zmysle zikona

i.229ll99tZb.
v zmysle ztikona
i.50312003 z. z.

10488/i 1651 Bratislava Nebol Nebol

1044911 13661 Bratislava Nebol Nebol

. : :j ;,;. :,.' i 1...:i:iir;r :rr. ::

, L:,:,il.j!;r\'..
i, - j),::l!, : ]!:in :r:l

:l? i l_ll :l:ili::1-l;
,.1

Ing. arch. lvett/ Idrt'gvir
riaditel'ka

Obvodn6ho oozemkov6ho irado v Bratislave

helena.havranova.pba@3s.land. gov.sk30794561



Uznesenie t,. 1076/2013: uznesenia: ofrcidlne str6nky Hlar,trdho mesta sR Bratislar,y page I z l

Bratislava
Uznesenie d. 1076 /2013
N6vrh na schvdlenie pripadu hodn6ho osobitneho zreteia tfkajriceho sa ndimu dastipozemku v Bratislave, k. u. Nivy, parc. d. 2l8g1/2, R6bertbvi Sarnikovi
Uznesenie (.. 107 6/2013
zo dia 06. 06. 2013

Mest.sk6. zastupitelstvo- po prerokovani materidlu schvaiuje ako pripad hodn:ir
osobrtneho zretela podla 5 9a ods. 9 pism. c) zirkona sNR d. 138/1991 Zb. o-majetku
obci v zneni neskorsich predpisov ndjom dasti pozemku registra ,,c" v Bratislive, k.
u. Nivy. parc. d. 21895/2 - zastavand plochy a nddvoria vo vjrmere 5 m2, R6bertovi
Sarnikovi, bytom Jasovskd.19, Bratislava, IeO 4b426047, nach|dzajlceho sa pod
zastavanjrm pristreskom, shiziaci ako celorodnA terasa k nebytov6mu priestoru v
p_ri,zemi bytovdho domu so srlpis. d. 4832, na pozemku parc. d. 10448, na
ZAhradnickej ul. d. 4.1, v ktorom prevddzkuje re5taurAciu ,,pUB U ADVOKATA,,, na
dobu neurditri, za ndjomnb odo dia nadobudnutia Lidinnosti v sume 240,90
Eur/m2/rok, io predstavuje I ?O_taQ_E!r roane, s podmienkami:
l. .l\aJomca pred podprsom zm juvy o najme pozemku doloZi overen[r folokopj-
nAjomnej zmluvy uzatvorenej s mestskou das[ou Bratislava-RuZinov, predmetom
ktorej bude dast pozemku parc. d. 10448 vo vymere 1B m2 zastavandho pristreskom.

2. Ndjomnd zmluva bude ndjomcom podpisanii najneskor do 120 dni od schvdienia
uznesenia v Mestskom zastupitelstve hlavndho mesta SR Bratislavy.
3. V pripade, Ze nijomca nepreuk6Ze ndjomny vzlahk pozemku paic. d. 10448, k. rj.
Nivy, a ndjomnd zmluva v uvedenej lehote nebude ndjomcom podpisanA, toto
uznesenie strati platnosl.

. Zdielal na Facebooku [nov6 okno]. Zdieiai na Twitteri [nove okno]
Poslai e-mailom I Aktualizd cia: L2.6.20I3 | Zobrazen6: 4T
Umiestne,nie: Zloiky dokumentov ) Mesto a jeho sprAva ) Poslanci ) Mestskd
zastupitelstvo ) uznesenia meslsk6ho zastupiteistva hlavneho mesta SR Brarislavv
) uznesenia mestskeho zastupitelstva 2013 ) Uznesenia mestskdho zastupiteistva
zo dia 06.06.2013

eitajte tiez
. Uznesenia zo zasadnutta Mestskeho zastupiteistva hlavn6ho mesta SR

Bratislavy zo dia 30.9.2010
. Vyhldsenie zo spolodn6ho plendrneho zasadnutia Unie miest Slovenska a

ZdruLenia KB, ktore sa uskutodnilo 26. augusta 2009 v Bratislave
. Uznesenia Mestskdho zastupiteistva hlavn6ho mesta SR Bratislavy zo di,a \2. a

24.9.1991

@ 2007 Hlavnd mesto SR Bratislava, Primaciilne nim. l, Bi4 gg Bratislava, Tel:
+ 421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

http://www.bratislava.slc/vismo/dokumenty2.asp?id-org=7999668rid=1 1037454&pI=... 25.6.2013
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NUTIE
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povol,uje

,:,::;*H:T.#*":l}:*H,,lXffi ,,:I?#_tf ,iil",;H,;H*,^,
Jasovski I9

zodpovedny pr::jJl,lLBraristava s
p. R6ben Samik. pJuhoia i2, 831 03 Bratislava 3, tel. 09A2 069 g32

i: Tili5ltlt'.:i fi :3,'"'* "u,j Ll9*:"o ro.oj.iorr,jo:""'rrli;][lt. m2, ind: __:
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: il'r',.iir'i}.l]b"u 'ut*i'or,ohro rozhodnuria je siruain

]. fr:la;:tsmie umoznif uzivanie miestnej komunik 

n:ikres' ktoq/ je Ziadate'povinnv

t 
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ll.Vydanjmpovolenimniejedotkrrut6prAvopovolujricelroorgdnuvpripadevSeobecnet...'
(verejn6ho) zeuim. zmemi p"iiri.,rriy ,rlastneho uZivania iniestnej komunikicie alebo i..

'.

iovoienie zruiif. . 1 -,, ^r-^^:xdn. 7..t( ' "mi '.,.

12. Plocha vonkajiieho sedenia musi byt' ohranidend zeleiou alebo prenosnjmi stlpil

vrohoch, ktor6 budir sueasfou povoienej.pto"hy poeu, ii"#;k"i;j douv amusi tlt' '" 
..

realizovan6 bez zdsahu Oo kon5trukcie chodnika- .-a +^t' "l'.,, ne.oilo kzds
13. Zariadenie vonkaj5ieho t"il;-;;;{ b1d initaiovand tak' abv nedoSlo kzdsahu

,0. ffSfiJ$Tilii'i*";r""ridzke musi bld umiestnen' vr6mci povolenej plochv

vonkajsieho ,"a""iu u rn"ii t]iiu*i"sttt*a t"'.-turt" do konstrukcie chodnika'

15. Ziadatetje povinn;i p"Ji i;;';;:i;'ilo uzivania mat' toto rozhodnutie kdispozicii

,, i;tff#*"zvr6stneho uZivania je ziad1t9r. povinni do 2 dni odovzdat'

dotknutir dast, komunikd# ,prau"o"i (oddelenie cestn.ho irospod6rstt' a,

tel. 59356 778).

Od6vodnenie

Masistrit hl' mesta SR Bratislary dostal dfla 30'032010 Ziadosf na zvl6Stne uZivanie

miestnei komunikicie II. rri"dy;;ii;ii"r,r"J"i"r." +,r v Bratislave. Ziadost'podal(a) R6bert

samik..Iasovskd 1g, g51 07 Si"itr;" s. u"edenim df,o(r zadalo konanie vo veci zr46Stneho

uZivania miestnej komunikdcie '

Po preskirmani Ziadosti cesmi sprdvny 
'o'ea1 'n1;olil 

Ziadatefovi zvldsrne uZivanie

komunikacie za podmienok t;;;;t"h;" viiiokovej iasti rozhodnutia'

Pouienie

Proti tomuto rozhodnutiu je. m12"9. ?"d:f-"*:l#i ::r:i"i" r:i'fiT#S::ill
,ru tlUuJ *"rto Slovenskej republiky Bralislava' magrsr€

pt**i"f"" 
"at" 

1, P'O'Box 192'814 99 Bratislava 1'

Toto rozhodnutie nemoZno preskimat' sirdom'

*
\

2 '-t',,..

,,'.^^-",tt".1

zdpisnidne
p. Koiiovi.

qj Durkovstq-
imdtor

Rozhodnutie obdrZia:

Ziadatet'.
i.i'Rib;rt Samik, JasovskA 19' 851 07 Bratislava 5

Na vedomie:
Z.i 

'lt"t*t" 
itf . m. SR Bratislavy - oddelenie prev:idzky dopravy

i.i 
-lti"iir,tat 

itr. m. SR Bratislavy - oddelenie frnandn6 
'

;:. iffii'il;i. t. ii e*tl'i"'1" - oJd'l'ni" 'oi"'tnvch 
dani a poplatkov

2.4. \4agistrdt hl. m' SR Siatislavy - oddelenie cestndho hospodirstva

:.S. VeitsH policia hl'ni' SR Bratislar y

Vybavuje: Ing. Alena Kodi5ov6' te1' 59356 257

4Hb
@-w



Bratislava - Ru2inov
827 05 Bratislava 212

Mestsk6 6asf Bratislava - RuZinov

Refer6t spr6ry nehnutelh6ho majetku

Vri5 list dislo/zo dia

,'lZ $
NaSe dislo

su/cs 5 1 56/20 I 2 17 s5 5 12013 / 5 lKOP
Vybavuje/linka Bratislava

JUDr.Kopadov#48284271 11.07-2013

Vec
Ziadost' o zaslanie stanoviska

Na tunaj5om stavebnom urade mestskej dasti Bratislava - RuZinov je pod d :SU/CS

SlS6D0lZlj 55512013i KOP veilen6 konanie o dodatodnom stavebnom povoleni stavby ,,vonkaiSie sedenie

s prestreienim pred prevddzkou PIJB U ADVOKATA" umiestnenej na Z6hradnickej ul. d.41

v 
-Bratislave, 

na pozemku parc. d.2189511', kat. riz, Nily v Bratislave'

vlastnikom uveden6ho zastavendho pozemku je podlh Lv t.797 Hlavn6 mesto SR Bratislava,

Primacialne n6m. 1, 8i1 Bratislava, pridom viastnik pot"tnku srihlasi s dodatodnym povolenim predmetnej

stavby s podmienkou, Ze s dodatodnim povolenim stavby bude srihlasit' aj mestsk6 dasf Bratislava -
Ruzinov, ktorej bol zveren Protokotom r, z+lqt zo dia31.12.1991 do spr6ly pozemok registra,,c" vk. it.

Nivy , parc. d. 10448 zapisanj na LV d l.
V zmysle ry5dil uveden6ho Vis Ziaclame o zaslanie stanoviska, di suhlasite alebo nesirhlasite

s dodatodnim povolenim predmetnej stavby.

Vaiu siaoovisko prosim zasiite na tunaj5i stavebnj'urad v lehote do 30 dni o<io dia dorudenia tejto

iiadosti.

Me$ska dast Bratislava - Fluzinou
$tavBbnY irad

Mi€rove 2.!

*e? 05 Sratislsva glg
e!-

Ing. Dagmar ZiriSov6
vedirca stavebn6ho irradu

Co: Miesmv urad m. d. Bratislava ' Rulinov - spis

Telef6n
48284111

Bankov6 spojenie
4029062t0200

Ieo/DIe
00603155
2020699516

Intemet/E-mail
wvw.tuzinov.sk

Uradn6 hodiny
Po.: 7.30-17.00

St.:7.30-1?.00

ru,r. f,ri
I ) - f-')(t:a_, (vlJ
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HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATTSLAVA

Primaci6lne ndm. .1, p. O. Box 192, 814 99 Bratistava 1

Miestny urad
Mestskej dasti Bratislava _ RuZinov
Mierovri 21
827 05 Bratislava

VaS list NaSe dislo

NfAGs SNM 48s19/13 -)i:tnyst{
Vybavuje/linka

Mgr. Podtuadskil5g3i6 20g
Bratislava

24.6.2013

Stanovisko

s 1 s 6 t20 t2/7 5 5 s /20 l;h ,.o; 
- 
vedend l";;; ;ffi;:; "ff*;d illJ; iHiti,'vonkajdie sedenie s prestresenim !t.d 

-;;;;d;;r''"l,ue^ 
u ADuoiii#;",ini.on"o";na Z:ifuadnickej ul' e' -t v Bralisiavc na pozemku regisna,,c.,v k. ri. Nivy, parc. i. 2rtig'/izapisandho na LV d 1g7 ako^"r*rr.r"" ir.*dJ -"* s1 Bratislavy ana pozemku registra''c" vk' ri' Niry. parc- i. r0448 rair-J'" ""'iu'l.'i *" vrasrnicrvo hravndho mesra sR

#fff3_fr?,lo].^.."o0 
prototoro*e. i;/s;;,"dr^31.12.Ieel do spnivy mestskej iasti

Na zriklade ziadosti stavebneho riradu o zasranie stanoviska zo d,,a 20.5.2013 v zrnysleg 88a ods. i zdkona i s0/,1?76. tbi ;#;:. akg. vtastnik pozemku registra ,,c.,
J,.i."1;,irjxl1"ff,Hf,?'J' 

zapisandho na Lv e. ]siruhru,i'. sdodatoinym -povoJenrm

i",r e,"iii""t _ru#i,,iiilli;li;i:3i;T;l,Tii#'"u:,il'i",rJ.?:r,.,,#il,i"l"Tl,;fi
pozemok registra,,c..v k. ri. Niiy, p"r". J.-il4d;"";;]r? 

"^ "u 
r. ,.

S pozdravom

R Bratislar.y

It.
TELEFON
07t54 43 53 24

BANKovE spoJENtE
vuB 6327 -012/O2oO

INTERNET
w\rw.bratislava.sk

FAX
r0o
603 481

E-MAIL
primator@bratislava sk

07t54 43 54 A5
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STANOVISKO

K bodu:"-N{vrh na preniijom dasti nehnutel'nosti _ pozemku, v kat. iz.Nivy, parc.d. 1044g,
:."^{"_.." 18 m2 zastavand plo;hy a n6dvoriu nOU"rto"i Surnikovi, bytom Jasovskd3128/19' 851 01 Bratislava, rco:4547604i, aorro]u hoaier,o osobitndho zretera;,
Predkladatef: JUDr. Alica Kuderov6.vedrica refer6tu spr6vy NM

zo zasadnutia Komisie finaninej. podnikatel'skjch iinnosti a informatiz6cie(KFptal)
mestskej iasti Bratislava _ Ruiinov zo dia 27.0g. 2013 

---'--^ ^ ,

KFaPe prerokovala a

1/ berie na vedomie predlozenf materiiil: " Ndvrh na pren6jom dasti nehnutel,nosti -pozemku' v kat' riz. Niw. oarc.d. 1044g, o vymere 1'g m-'zastavane prochy a nidvoriaR6bertovi samikovi, byom Jasovskri 3r2s/6,851 0l Bratislava ,reo:454i60472 d6voduhodndho osobitn6ho zretel'a -..

2/ odporfiEa MZ n6vrh schvrilit'

Ing. Gunter Ftrrrn
Predseda KFPeal

Zapisala:
Emilie Sihelnikovri
tajomnidka KFPeaI
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