
! MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.j.: KV/SU/39/2018/3375/HK Bratislava 08.02.20l8

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad?) podra
§ 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon?), podra § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podra
čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok?), rozhodu3úc na podklade
vykonaného konania podra § 60 - § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona (d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.?), po preskúmaní žiadosti spolu s dokumentáciou
podra § 62 stavebného zákona vydám

stavebné povolenie
na zmenu dokončenej stavby

,,Byt ě. 71 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici Mateikova č. 11 v Bratislave?
Juraj Šlesar, Pod hájom 957/12, 018 41 Dubnica nad Váhom,
byt č. 71 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici Matejkova č. 11 v Bratislave, stavba
so súpisným číslom 3272, pozemok registra ,,C" parcelné čísla }426/467,468,469,
470,47 1,472, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 317 7,
bývanie, bytová budova - bytový dom,
Mgr. arch. Georg Bliznakov, reg,.c. *l239AA*, autorizovaný architekt, dokumentácia
vypracovaná v termíne 1l /20 17,

stavebný dozor: Ing. Ivo Beklemdžiev, Dušnica 530/19, 906 38 Rohožník na Záhorí,
struČný popis:

kuchyňa bude funkčne nahradená šatníkom a kúperňou,
kúperňa bude funkčne nahradená kuchyňou,
odstránenie nenosných priečok kúperne, komory apriečky odderujúce spálňu adnešnú kuchyňu
od chodby,
výmena výplne dverného otvoru za plastové dvere sposuvnýín systémom a rozšírenie otvoru
o 1600 ínm, ktorý slúži ako východ na terasu z obývacej izby,
v obvodovej stene odderujúcej obývaciu izbu -od terasy- pribudne stÍp na podopretie nadokenného
prekladu nad novým rozšíreným ohorom,
zhotovenie nového otvoru svetelného rozponu 830 mm avýšky 2300 mm medzi obývacou izbou
a dnešnou kúpel'ňou,
výmena a zvučšenie p8vodného prestrešenia terasy za nové s rozmermi 2050 x 3215 mm,
v dnešnej kúperni, budúcej kuchyni, sa urobí príprava na kuchynskú linku - prívod vody a odpad pre drez
a umývačku riadu,
v dnešnej kuchyni, budúcej kúperni, sa doplní prívod vody a odpad na práčku a sušičku, umývadlo
a sprchu,
rozvody zdravotechniky budú vedené v inštalačných predstenách,
čiastoč'ná výmena elektrických rozvodov, dopÍňat' sa budú nové zdroje osvetlenia a elektrické zásuvky
a vývody,
výmena všetkých povrchových vrstvy podláh v byte,
výmena omietok, náterov, obkladov,
výmena vstupných dverí do bytu a dverí do WC.

názov stavby:
stavebník:

miesto stavby:

účel stavby:
projektant:
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Podmienky pre realizáciu stavby:

Stavebné práce realizovat' vsúlade s predloženou projektovou dokumentáciou v tomto konaní,
spracovanú v termíne l 1/2017, a ktorú autorizačne overil Mgr. arch. Georg Bliznakov, autorizovaný
architekt, reg.č. * l 239AA*, a ktorá tvorí neoddeliternú súčast' tohto rozhodnutia.
Stavebné práce uskutočňovat' len vtedy, ak je zabezpečené podra § 44 ods. (2) stavebného zákona
primerané technické vybavenie a odborný dozor nad uskutočnením stavebných úprav osobou, ktorá má
odbornú kvalifikáciu, pokiar stavebník sám nie je odborne spósobilý dozor vykonávat'. Stavebné práce
budú uskutočnené dodávatersky firmou PROFIMAJSTER s.r.o., J. Stanislava 24, 841 05 Bratislava.
Stavebné práce mí"že uskutočňovať len právnická osoba alebo 'fyzická osoba oprávnená na vykonávanie
stavebných prác podra osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva
stavbyvedúci.
Za kvalitu a presnost' zrealizovania stavebných a montáiych prác za striktného dodržania navrhnutých
materiálov a postupov uvedených v projekte stavby pre stavebné povolenie, zodpovedá v plnej miere
dodávater stavebných prác.
So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
ktorú potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.
V zmysle ustanovenia § 67 ods. (2) stavebného zákona toto rozhodnutie o povolení dokončenej stavby
stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
Stavebník v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) stavebného zákona ešte pred zahájením stavebných prác
oznámi listom tunajšiemu stavebnému úradu terínín začatia stavebných prác.
Stavebné práce budú podra § 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do dvoch rokov
odo dňa oznámenia začatia stavby stavebnému úradu. V prípade, že nie je moié z vážnych d«"vodov: nie)e mí

predíženiistavbu ukončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predlženie lehoty na dokončenie
stavby pred jej uplynutím s uvedením dóvodu.
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú podra § 70 stavebného zákona záv?é aj
pre právnych nástupcov účastníkov konania.

10. Každú zmenu stavby nad rámec tohto rozhodnutia je možné uskutočniť len po predchádzajúcom
povolení stavebného úradu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýlit' od schválenej
projektovej dokumentácie.

11. Stavebník je povinný na viditernom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkom "Stavba
povolená" s týínito údajmi: - označenie stavby,

- označenie stavebníka,
- kto stavbu realizuje,
- kto a kedy stavbu povolil,
- terínín začatia a ukončenia stavby,
- meno zodpovedného stavbyvedúceho, zhotovitera,

a ponechat' ho tam až do ukončenia stavebných prác.
12. Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii

príslušná pro3ektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní, právoplatné
stavebné povolenie a stavebný denník, t. j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon
štátneho stavebného dohradu.

13. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne
zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spósob použitia, podra § 43g
ods. (2) stavebného zákona sa stavebné práce musia vykonat' v súlade s nimi.

14. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k sp«"sobeniu škód
na cudzích nehnuternostiach a majetku. Všetky plochy, ktoré budú stavebnýíni prácami porušené, uviest'
do póvodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.

15. Uhradit' prípadné škody spósobené na susedných plochách, zariadeniach a objektoch ich vlastníkom.
16. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych

alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osób. Vprípade potreby stavebníka
vstupovat' na cudzie pozemky, či už pri realizácií stavby, prípadne dovozu stavebného materiálu, resp.
likvidácií odpadu, je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.

1 7. Dodržiavat' Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich apodrobnosti
o odbornej spósobilosti na výkon niektoiých pracovných činností.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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18. Zabezpečiť také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvaterov a dodržiavat'
ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj na dodížanie ostatných právnych predpisov,
smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.

19. Počas vykonávania stavebných prác dodržiavať Všeobecne závLné nariadenie mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.20l3 o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby,
rekonštrukcie stavieb a bytov, podra ktorého moio stavebné práce vykonávat' len v pracovných dňoch
a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00 hod. Práce sa nem«"žu realizovat'
v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

20. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas realizácie stavby
tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

21. Zabezpečit' odvezenie stavebného odpadu na riadenú skládku odpadu a nakladať s odpadom v súlade
so zákonom č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích os8b na miesta, kde móže d%ť k ohrozeniu
života, a to prípadne aj úplným ohradením podra § 43i ods. (3) písm. a) stavebného zákona.

23. Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku ktorému
má vlastnícke alebo iné právo.

24. Použiť v zmysle § 43f stavebného zákona stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie na zamýšraný
účel.

25. Stavebník je povinný dodržat' podmienky dotla'iutých orgánov:
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o-ŽP, orgán odpadového hospodárstva vyjadrenie pod
č. OÚ-BA-OSZP3-201 8/Ol 7028/CEM/IVzo dňa 10. 01.2018:
Z hradiska odpadového hospodárstva nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných
podmienok:
Póvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o odpadoch napr. :

správne zaradiť odpad podra platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' vytriedené odpady podra druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
- prípravou na opátovné použitie vrámci svo3ej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut'

na prÍpravu na oputovné použitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je moié alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu

na opátovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie iného,
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je moié alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciou;

odpad takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
- zneškodnením, ak nie je moié alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podra zákona o odpadoch,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sáín,
viesť a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi,
ohlasovať údaje zevidencie príslušnému orgánu štátnej správy vodpadovom hospodárstve
(§ 2 vyhlášky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov; ohlásenie ovzniku odpadu anakladaní sním podáva za obdobie kalendárneho roka
tunajšiemu úradu, akopríslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
do 28. febniára nasledujúceho kalendárneho roka.
póvodcovi stavebných ademolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'ovat'
vmiestejehovzniku (t.j. vmieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí ihned' odviest' k oprávnenému odberaterovi.
podra § 99 ods. (l) písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve vyjadruje i k dokumentácií v kolaudačnom konaní, ku ktorej tunajší úrad vydá záv?é
stanovisko. Ako podklad pre vydanie závuzného stanoviska, resp. k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii, žiadame predložiť doklady o spósobe nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry,
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podl'a vyjadrenia
tunajšieho úradu v stavebnom povolení).
podra § 77 ods.(2) zákona oodpadoch póvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných
a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zlo&e alebo
v inom mieste p«"sobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatera, je právnická osoba
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alebo fyzická osoba - podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten, kto uvedené práce
vykonáva.

26. Stavebný úrad v zmysle § 81c písm. a) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie vyššie uvedenej stavby.
Stavebník je zároveň povinný stavebnému úradu písomne oznámiť ukončenie stavby do 15 dní
od skončenia preberacieho konania a priložit':

originál vyhlásenia zhotovitera o zrealizovaní stavby podra projektovej dokumentácie,
doklad preukazujúci zneškodnenie odpadov vzniknutých počas výstavby,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov.

27. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 75a ods. (l) stavebného zákona upúšt'a od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podra ustanovenia § 45 ods. (4) stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní v súlade s § 75a ods.(2) stavebného zákona
zodpovedá stavebník.

V konaní neboli v určenej lehote uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 25.lO.2017 s doplnením dňa 01.l2.2017 od stavebníka Juraja Šlesara,
Pod hájom 957/12, 018 41 Dubnica nad Váhom žiadost' o vydanie stavebného povolenia na zmenu
dokončenej stavby ,,Byt č. 71 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici Matejkova č. 11 v Bratislave':
byt č. 71 na 7. poschodí v bytovom dome na ulici Matejkova č. 1l v Bratislave, stavba so súpisným číslom
3272, pozemok registra ,,c? parcelné čísla 1426/467,468,469, 470,471,472, katastrálne územie Karlova Ves,
list vlastníctva č. 31 77. Zmena stavby sa bude realizovat' v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou
v tomto konaní, spracovanú v termíne l l/2017, a ktorú autorizačne overil Mgr. arch. Georg Bliznakov,
autorizovaný architekt, reg. č. * 1239AA*, a ktorá tvorí neoddeliternú súčast' tohto rozhodnutia.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o zmene dokončenej stavby.
Nakol'ko sa jedná o stavebné úpravy a udržiavacie práce v zínysle ustanovenia § 39a ods. (3) písm. c)

stavebného zákona sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.
Stavebný úrad po preskúmaní podania oznámil listom pod č. KV/SU/39/2018/96/HK zo dňa

02.Ol.20l8 začatie stavebného konania o zínene dokončenej stavby známym účastníkom konania verejnou
vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Z d6vodu vel'kého počtu účastníkov konania stavebný úrad
doručoval oznámenie formou verejnej vyhlášky podra § 61 ods. (4) stavebného zákona v nadváznosti
na § 26 správneho poriadku a zároveň v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním vzhradom k tomu, že stavebnému úradu sú pomery stavby
dobre známe.

Následne stavebný úrad v súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona určil, že svoje námietky ím5žu
účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doničenia uvedeného oznámenia
a upozornil ich, že sa na neskoršie podané náínietky nebude prihliadať, pričom dňom doručenia je 15 deň
vyvesenia verejnej vyhlášky.

V lehote stanovenej stavebný úradom v oznámení o začatí stavebného konania č. KV/SU/39/2018/
96/HK zo dňa 02.Ol.2018 neboli podané námietky účastníkov konania a taktiež neboli doručené stanoviská
dotknutých orgánov, ktorýín bolo predmetné konanie oznámené, čo podra § 61 ods. (6) stavebného zákona
značí, že so stavbou z hradiska ich sledovaných záujmov súhlasia.

K žiadosti stavebník predložil projektovú dokumentáciu zrneny dokončenej stavby, ktorá spÍňa
všeobecne závázné požiadavky na výstavbu a nemá vplyv na zastavovacie podmienky určené Územným
plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov,
ktorý je v platnosti pre predmetné územie.

K vyššie uvedenej predloženej pro3ektovej dokumentácii zíneny dokončenej stavby sa kladne vyjadrili
dotknuté orgány:
- Okresný úrad Bratislma, odbor starostlivosti o ŽP, orgán odpadového hospodárstva vyjadrenie pod

č. OÚ-BA-OSZP3-201 8/Ol 7028/CEM/IVzo «Ma 10. 01.201 8

Ich prípadné podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný ich
zohradnit' pri uskutočnení stavby.
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Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadost' spolu s predloženou projektovou
dokumentáciou a spisovým materiálom, najmu či spÍňa požiadavky týkajúce sa-verejných záujmov a či
zodpovedá všeobecným technickýín požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom
a osobitnými predpismi. Posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi a nezistil
d«"vody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej zrneny dokončenej stavby.

Stavebný úrad dospel k záveru, že žiadost' spolu s prílohami poskytovala dostatočný podklad
pre konanie a rozhodnutie v predmetnej veci.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky
pre vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto
rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doničenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne
o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto
rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je moié
preskúmať súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku A.'a?% aIK'Á?a%
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Dana Cahojoo

starostka

s

Príloha pre stavebníka:

Pro3ektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom si stavebník prevezme osobne po vyznačení
právoplatnosti tohto rozhodnutia na stavebnom úrade v stránkový deň (pondelok a streda od 08:00 do 12.00
a od 13:00 do 17:00)

Doruěí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Juraj Šlesar, Matejkova 1l, 841 05 Bratislava (stavebník)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 3272, pozemok registra ,,c? parcelné
čísla 1426/467,468,469, 470,47?,472, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 31 77
Mgr. arch. Georg Bliznakov, Lazaretská 35, 81109 Bratislava (projektant)
Ing. Ivo Beklemdžiev, Dušnica 530/ 19, 906 3 8 Rohoiík na Záhorí (stavebný dozor)

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Spoločenstvo 181, Matejkova 13, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na

obvyklom mieste,
2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie úěastníkom konania (nemá účinky doručenia):
3. ?uraj Šlesar, Matejkova 11, 841 05 Bratislava (stavebník)
4. Mgr. arch. Georg Bliznakov, Lazaretská 35, 81109 Bratislava (projektant)
5. Ing. Ivo Beklemdžiev, Dušnica 530/19, 906 38 Rohožník na Záhorí (stavebný dozor)

Na vedomie:
6. Okresný úrad ?Bratislaya, odb.or starostlivosti o životné prostredie, oddelenie odpadové hospodárstvo,tý úrad Bratislava,

ikova 46, 832 05 B?6, 832 05 BratislavaTomáš
7. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

8. spis
9. a/a-2x
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doruěenia sa
považuje 15. deň vyvesenia. Zárove'ř» sa táto písomnost' zvere3říu3e aj na stránke www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: ..'ťJ?,,(2,Í:,!,,Ol':.ď... Dátum doručenia: JIQJ!:.J(..ť.Fl. Dátum zvesenia: ..........................
M«dSkáčaSťEkaati81aVa-KaílOS/a'íh»š ?s's!"!a',"ja'Ís'a'4a-'?l"avP'

ostdeíeníe územného konanía ?nie tizemného konania
a stavebného por«mhai a stavebného poríadP*
Nám. sv. Františka 8 Nám. !!V. Frantíška 8
84262Bratjslava4 .,?. 84262Bratíslava4
pečiatka a podp$&a é'- pečiatka a podpis../

7pečiatka a podpis:

Vybavuje: ?íig. Hana Kaniová 02/ 70711318, hana.kaniova@karlovaves.sk

%,. .
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