
 

 

 

 

Sabinovská č. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25    
www.bratislavskykraj.sk, IČO 36063606 

Telefón 02/48264111 

 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
Odbor dopravy 
 

 
 

V e r e j n á   v y h l á š k a 
 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka  Bratislava 

 /  09830/2010/CDD-25 
 

Ing. Hapčová/703 
 

29.12.2020 

 

Vec 
Doručenie rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja, špeciálneho stavebného úradu, č. 
09830/2020/CDD-24;40491/2020 zo dňa 28.12.2020 účastníkom konania s pobytom  na poslednej 
adrese neznámym, resp. neznámym dedičom po zomrelej účastníčke konania  
 

Bratislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie 
pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia 
prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa  § 105 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) 
v zastúpení riaditeľom Odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7. 
a 8. Organizačného poriadku Úradu BSK v znení Dodatkov č. 1 až 5 v spojení s § 16 ods. 3 zákona č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov,  doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predmetnú písomnosť – rozhodnutie  č.s.: 
09830/2020/CDD-9;40491/2020 zo dňa 28.12.2020   o predĺžení lehoty predčasného užívania stavby 
„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“, v rozsahu prevádzkových súborov a stavebných 
objektov v km  4,953 – 6,768 stavby, v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves a Bratislava - Dúbravka, 
tým účastníkom konania,   ktorých pobyt  na poslednej známej adrese  je neznámy a neznámym 
dedičom po zomrelej účastníčke konania, vyvesením na úradnej tabuli správneho orgánu po dobu 15 
dní a súčasne  na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu. 

 

 
          

 
 
 

 
         Mgr. Michal Halabica 
             riaditeľ odboru 
 

 
Príloha: rozhodnutie  č.09830/2020/CDD-24;40491/2020 zo dňa 28.12.2020 
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Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, vlastníkom pozemkov pod stavbou 
v  katastrálnych územiach Karlova Ves a Dúbravka, ktorých pobyt na poslednej  známej adrese  je 
neznámy a neznámym dedičom po zomrelej účastníčke konania:  
1. Zrnová Jana, posledné známe adresy pobytu: Jána Raka 18, 841 06 Bratislava 48 a Bratislava – 

Záhorská Bystrica, Bratislava IV 
2. Barut Miroslav, posledná známa adresa pobytu: Segnerova 4, 841 01 Bratislava 42 
3. Ceranková Emília, posledná známa adresa pobytu: Legionárska 3, 831 04 Bratislava 42 
4. Koleničová Iveta, posledná známa adresa pobytu: Hollého 295/17, 811 08 Bratislava 1 
5. Piecková Pavlína, posledná známa adresa pobytu: Na vŕšku 1, 811 04 Bratislava 
6. Darovec Róbert, posledné známe adresy pobytu: Osuského 30, 851 03 Bratislava 5;   Bebravská 32, 

821 07 Bratislava 214 
7. Darovec Martin, posledná známa adresa pobytu: Krásnohorská 7, 851 07 Bratislava 5 
8. Hochschorner Krištof, posledná známa adresa pobytu: Krajná 20, 821 04 Bratislava 2 
9. Hochschornerová Katarína, posledná známa adresa pobytu: Krajná 20, 821 04 Bratislava 2 
10. Veselá Irena, posledná známa adresa pobytu: Jilemnického 14, , 900 31 Stupava 
11. Zajíček Miloš Jozef, posledné známe adresy pobytu: Tilgnerova 22, 841 05 Bratislava 4; Pri kríži 

1176/18, 841 02 Bratislava 42 
12. Majer Ján, posledné známe adresy pobytu: Sputniková 39, 821 02 Bratislava 2 a Sputniková 4, 821 02 

Bratislava 2 
13. Majerová Emília, posledné známe adresy pobytu: Sputniková 39, 821 02 Bratislava 2 a Sputniková 4, 

821 02 Bratislava 2 
14. účastníkom konania – neznámym dedičom po zomrelej pani Margite Kovačičovej, naposledy bytom 

Čsl. tankistov 85, 841 01 Bratislava 42,  vlastníčke parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného 
operátu, parcelné číslo 3210/1 v kat. území Dúbravka v spoluvlastníckom podiele 1/5 podľa LV 2419 

 

Správnemu orgánu na zverejnenie na úradnej tabuli: 

15. BSK, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 

Obci, v mieste ktorej sa stavba nachádza, na zverejnenie: 

16. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00603520 
so žiadosťou o zverejnenie tejto písomnosti aj s prílohou na úradnej tabuli obce 

17. Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 so žiadosťou 
o zverejnenie tejto písomnosti aj s prílohou na úradnej tabuli obce 

 
 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Tento dokument spolu s rozhodnutím  č. 09830/2020/CDD-24;40491/2020 zo dňa 28.12.2020 sa doručuje 
verejnou vyhláškou a vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - Bratislavského 
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia 
písomnosti. Súčasne sa zverejní na webovom sídle správneho orgánu, internetovej stránke 
www.bratislavskykraj.sk . 
 

 

Dátum vyvesenia:              Dátum doručenia:        Dátum zvesenia: 
 

Odtlačok pečiatky, podpis:            Odtlačok pečiatky, podpis:     Odtlačok pečiatky, podpis:
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