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R O Z H O D N U T I E  
o určení súpisného čísla 

 
 
Bratislava-mestská časť Petržalka,......................................číselný kód: SK0105529460. 
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb.                
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 s nasl. vykonávacej 
vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
 

mení  
 

listinu o určení súpisného a orientačného čísla zn.: 12/98/15746/NE-Fa53 zo dňa 
04.06.1998, vydanú mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ktorou určila pre bytovú 
budovu „Objekt B2-22“ na pozemkoch reg. CKN parc. č. 38, 39 v katastrálnom území 
Petržalka na Mlynarovičovej ulici, súpisné číslo 1595 a orientačné čísla 2, 4  
nasledovne: 
 

1.  
pôvodné súpisné číslo: 1595 ..........................................a pôvodné orientačné číslo: 2 
ponecháva v platnosti len pre bytovú budovu na pozemku reg. CKN parc. č. 39 v 
katastrálnom území Petržalka, na Mlynarovičovej  ulici v Bratislave. 
Vlastníkmi tejto bytovej budovy sú vlastníci bytov a nebytových priestorov evidovaní 
na liste vlastníctva č. 3208 v časti B, vchod Mlynarovičova 2, Bratislava, katastrálne 
územie Petržalka. 
 

2. 
určuje nové súpisné číslo: 3796........................................................................................  
a v platnosti ponecháva .....................................................pôvodné orientačné číslo: 4  
pre odčlenenú bytovú budovu na pozemku reg. CKN parc. č. 38 v katastrálnom území 
Petržalka, na Mlynarovičovej  ulici v Bratislave.  
Vlastníkmi tejto bytovej budovy sú vlastníci bytov a nebytových priestorov evidovaní 
na liste vlastníctva č. 3208 v časti B, vchod Mlynarovičova 4, Bratislava, katastrálne 
územie Petržalka. 
 



 
 
 
   Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povolilo užívanie pôvodnej bytovej budovy 
na určený účel, vydal Miestny národný výbor – odbor výstavby, Bratislava  IV- 
Petržalka č.j.: Výst. 326 -206/79 Fš-15 dňa 08.02.1979.  
   Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím         
č. UKSP 2028-TX2/09,10-Vd-23 z 11.05.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
22.06.2010 povolila vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na 
Mlynarovičovej č. 2, 4 v Bratislave zmenu účelu užívania spočívajúcu v rozdelení 
bytového domu, súpisné číslo 1595 na dve samostatné budovy. Jednu bytovú budovu 
na pozemku, parc. č. 39 s orientačným číslom 2 a druhú bytovú budovu na pozemku, 
parc. č. 38 v katastrálnom území Petržalka s orientačným číslom 4. 
   Zostávajúce časti výroku pôvodnej listiny o určení súpisného  a orientačného 
čísla, zostávajú bez zmeny v platnosti. 
 
 
 

Odôvodnenie 
 
 

Dňa 14.09.2010 vlastníci bytov a nebytových priestorov pôvodného bytového 
domu, súpisné číslo 1595 na Mlynarovičovej 2, 4 v Bratislave zastúpení Ing. Jaromírou 
Tomanovou - SPRAVBYT, Mestská 11, 831 03 Bratislava požiadali o určenie 
samostatného súpisného čísla na odčlenenú  časť bytovej budovy v zmysle rozhodnutia 
stavebného úradu č. UKSP 2028-TX2/09,10-Vd-23 z 11.05.2010. 

 
Na základe výzvy tunajšej mestskej časti zn.:12/10/16517/VF1-Fa060 zo dňa 

27.09.2010 žiadatelia doplnili žiadosť o potrebné doklady. 
 
Z dôvodu moratória vyplývajúceho zo zákona č. 263/2008 Z.Z. o sčítaní 

obyvateľov domov a bytov, bolo dňom 27.1.2011 konanie o zmene súpisného čísla 
prerušené, o čom boli vlastníci bytov písomne upovedomení. 

Po skončení moratória,  ktoré nedovoľovalo meniť  súpisné čísla,  mestská  časť  
Bratislava-Petržalka upovedomila listom zn.:12/11/3428/VF1/Ja101 z  23.9.2011 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Mlynarovičovej 2 
v Bratislave a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na 
Mlynarovičovej 4 v Bratislave o pripravovanej zmene týkajúcej sa zmeny súpisného 
čísla 1595 a následne rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Po 
rozdelení bytového domu na dve samostatné bytové budovy ponechala pôvodné 
súpisné číslo 1595 a pôvodné orientačné číslo 2 len bytovej budove postavenej na 
pozemku parc. č. 39, k.ú. Petržalka na Mlynarovičovej ulici v Bratislave. Druhej, už 
samostatnej bytovej budove nachádzajúcej sa na pozemku, parc.  č. 38, k.ú. Petržalka 
určila nové súpisné číslo 3796 a v platnosti ponechala pôvodné orientačné číslo 4. 
Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia bolo kolaudačné rozhodnutie vydané 
Miestnym národným výborom – odborom výstavby, Bratislava  IV - Petržalka č.j. 
Výst. 326-206/79 Fš-15 zo dňa 08.02.1979, ktorým bolo povolené užívanie pôvodnej 
bytovej budovy na určený účel a  rozhodnutie č. UKSP 2028-TX2/09,10-Vd-23 
z 11.05.2010 vydané tunajším stavebným úradom, ktorým bola bytová budova 
rozdelená na dve samostatné bytové budovy. 
 

 
 

 



 
 
 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať riadny opravný prostriedok. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
  
 

 
 

 
Vladimír Bajan 

starosta 
 
 
 


