
Hortulanus s.r.o.
MUDr-.Ůiroslava Zahradníková,Pustá 3 ,Bratislava 841 04 : M Íe!;'!: 'I'Ť. V a'+ :?:a :a' ;'!?': '.?' :%a'E S :'*C ; I*.?r..'; :.'l

3r;2": S!aVa - KarÍ'('.'V:.1 V'e.S

'i
I
í
i

-? - --? p-l
l

I

l1 2 -12- 2018

;J'!Evíd. čťslo
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Dáturh.

Titl.

Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves
Nám.Sv.Františka 8

841 04 Bratislava

Vec:Žiadost' vaše č. :KV/PNP/403/201 7/8 83/EO

Dovoi'ujem si Vás požiadat' o predíženie nájmu
iiebytového pristoru na Majerníkovej9 v Bratislave,ktorý slúži na
prevádzkovanie gynekologickej ambulancie s prideleným obvodom Dlhé diely
do 30.06.2020.

Za porozumenie vopred d'akujem

'I?Xlr.AQ ,L .keíí-21.

osrmanova
Rectangle

osrmanova
Rectangle



?lllil , il,
-i '{ ť;a'í '. í .lQ.

? =,,I.J !
.a, 1,
;h.

'J

q

g

l

lI 'l i

V

č. í(;X7. ;'f9,,r

i

B 3 ?2: .??4, -.? '-.'r': ;- .; t Í ?:. ',l .1':', 'V ?ť?

'.l'l?'ii?'l.. Yokyr,....l.....,rl =

K""Í::'Í?? l?'::; Tďi?' ?'? 'l" l g-" l - '. ?
',,,?" i i? 'Í' l l :', ',l,, (:3(::)'<l .?t :)F .':llt...??'?.::I' :l, ," l,,,??:'lí,s)Í,,?'it-,)

,J': , ? ,,?? 4' l : '4 ": '.':?:'ý?']l',. ', .:li. /:,'.0?)(?jj:;. ,/ ":,,?',l,?'j{?)

.-= !??r-. 'l v-.:-, 'l r-I" l

i',i .: 'N ,?,.?,,..-, =

Í?? ' "??' R' ? ' ? ? ' ?' V ?

Í?? Í?" l' ?-'i ;Í- '. ; .?'. '-i 4?' ??'i 'i }?i ?'« ?i 'l ; "I .?? :??.
'j" l ':,:A 'i' í?': :?", I.'.'.'i Í,',') ,.a' ?' l?': '}.? :'.'>=

a.::: H-1 ,cl í::: ,--, i?1 '?,.= ,..i ? ? ? ': ??'

s?.. --?-a??'aa" %

/rs r', rs's
IJUs)
?

ů

.----.1
...'

osrmanova
Rectangle

osrmanova
Rectangle



JI,

i-j, á. j4 (p 1-, ý

H.3fi?::.t3.j...:ii,j.j.j. %'.'.Í ','.'.'.; !?'l ('.'.) l'.'j i'.'.j i...i. ?,i:=.jy,i:iJ..í,'.,.'i?l';al'.:'.j?) il':':%l.'..la??:':t:li?Í'1, ';,"?.,"','=..%?:'.,,',','1 j?1,f,y..'.%y'.'.'y('l'll?li.."..,'?%?',:'.'.'.?
.... .. lli!r?'l :«

:?5:' ?l i, í í,li li {r
I il' lí l : 'i =draVc'»t?r»á :?,sri:pdenxe- t l

7?,(I?E' » 1 l í l l l l l i9 ,???(I'í, ,
l 'i liHl l l1il íi l( lill' í lí í

Ill '1l?l ?l'li ,, l l" l ill Il

Illll l Ilill ill le
S!::/po}roi:: i.'?95 {.ij. í3, - Sl::
j li ?r l í ir lillii? l I1 :5Q, l/'

! 'il Il i'l !'í li 'l 11ill Hiíllllí l íííií1
r lí l,,"5ÍJ i i I li ? lí
l'!" iíl i í I íii?l l li?1líi ?I' í'lí
ílll l li? l líl 111 l 11? Illí Illl', l
Illííll 1l1 ? 'ílll Illlllílllillll' íl lí liltl l l
ir?rBí I 'í li l I íl liií " 11 Illllll
II I'iili l ' ii I 1 iiilíilil l 1 l
í?l? : 'l I íi li IllJ'ííllll? 'Illlllllllí lll 11
lii l II Ilí*il i' lílíi '
I' l Il'l 'il il l íl liiiií,H lí

IIT,

001- Et ?' -si p (:l 0 f .'; b :?

Iiíl1iliHlil i ' ? li líli l HÍllíl?= 1lí l l
II I Il lii íYl il?l {l Il l illl

pi j=? Í.Í...:: :.l: ílll, '.j." ?..,.r (;?:. l.::
'=," 'ý,o j:', H'..') l?'l ,',',1 "./ ,',','1 'l'.'.

a:':':':? ?i:.. .,',','i "...a' i.'..',S i'.'.'.l l?'; i.'....'? ja.l. i'.'..í ia? ,',',) '.," 'y.a j',',% la? i I.:.::y ',',',', ?t.. ?'.'.'.) ',?' ",'.'.'1 ..." a'
.'!.i':.??':V?l l,,?a,:;'.'.1 (l,',',ila?y.'..'..'.:H'.'3('.'.'l?},',f?.f'.!'l,'.'y,',','i?.'.?(Iy('.'.'.('.;'ylp? Í:':':':Aiaiil?"l'lí':':'Í.":':':':J':':'i ';" ?a? E! l?'l ='i ..'.i '.1,' ns.1'?, 'l,, ';.:;.i lo ?:-::'1. ::

lí?? ..a.}? 'i (?.'? (7 '? ('.'.'. ,,',',) (.'.'.') l'.'.i H.'.'.1 l,..,,'a?-.. í.'.'.l i'l':.:.
j?) ,',',1 ..'% i'.'.'.? j'%'j l?'1 i.':..'y i?'l i'.'.'y a.,..,'a??: 't:'. í':':':.i?Íl,,,í,

l'nríl ílllllí l I?li I?i í hir i
'...' 1.?::i??r.'..'..'.ia=,',',fiy'.'l'....?aA':', ,a" ,',',',,{...?'F?l(:'.'yl,,?',?{?'lr'.'.sil'í o,',',','!'?,,',','y?ir.;.'..:« I;.i(:::1 .?fl: Í'.'.ij?Í'.Íi. ::

Jt},

pa@5i:-,yi?(z,a,,a,q(-,ip E} 5('j iBb

.i Hil li li'l Il I lí?i l 11il 1 í liii
j 1 iliyíil I Ilíl Il?i í 'ii ia i' i - HííílÍílíí

l l 'I ' I ill l líi l 1l{l?'í '
r? ?lllll i l l l ' l ' ?'I"l ' l ' pí1
Ii ll iliii? 1li l lil lilíi ! l i



,',','1 ...oa' ;',y ,',','1. I'.! (;.'.1:'.'.'.! ,?1. ',.? ',':', Lii ?i...? o,'..;.'.i I:'.i '.t ,,',-,1. ,',','1 ?Í? ?..:! ';..a'
'.Z!?íei?'l'.í. I?'.í(':"111.1?'.(',',',ii-'I,i',.i.;'.'.'.l?í '.,?o.l,(%ly.:.:.:..1'-, ;El.
i'.'.'.4 !'.'.j Í:':':':? '!'.. .,',','1 ia? ,',','1 y ' ) '.i 'L' (.;.;w. i'..": :l ,',',). .,',','H. 't? ;.....'-, :,',: '.i. ý..'.'..'.i ..'!
!':', '!'.. ('.'.'y Ia- (.'..'..'.i ..?i '.,,,?",':. o,',',',, '.,',v. ,,',','; ".,,,.a??; .,?a ',??. ..?.i ;.'..'.,': Í:aÍi o,.;.'..'.? ::

i',',):'.'.'.'.:('..'i'l",,',','1 a.,?'?,ai:?':'.1,,Q:., ',j,':;?',.7.,..".,?l',i?,.7 i,,,i.,o.,,,a" ..,.o
CÍ í::í l?" .1. l?Ť I .?" !'.'.) '.' í?'i .:F« '..Iů ?:':Í! í?. '.i. ?:T:'i. i'.'.'.l H.'..';( ;...?o. i', ) '.1. i...l. a.,t 'y= H?;)

(al'.,..'. '.( 'L" %':', i'.'.') '.,ťl.'.,'.'y ..:{ '.,.'f?.'.?(.'.l a, ,,a :'l', i...l :,..". ,',','1 ".,"ia? I.'..'..'.i'F? :i. i.-i.

lí '1l1 li Illl I l l1 1l1i Il(! l" I
i 11 ilil iil l 1l l li(í, íl1?i l *

!")::::I(::I'.I.'.((:í. a?..X'í:íín(:(:iia?Ll F'i'li:::', ('.?i%:::'t..';?:(:? 1.,,11'.'.';,;1?,1,?,',? :,,'í. , %::.': .'L ..,i?':.'l 'j.. %.;' ;,','.. i?15',?í '.l'.
J i ilí !) l ?l?l l Ill Ilí1
ii,i I lii l lil ii'?íl i il ,,, l l

Í I'€-Q??- Il ? J í i lí íll ?
lil?lil l ' (?r ' I )11 l 11 H ' liiíl

i=,:, ,'.'.'.:,L?'% (;;'., f',; 'l ?:':':?. ",'.. ?,:', ',,.= S,." ý," 4.:l %'.:'. '!:. (?.'7 ".,' ,,',','1 i?) :i. ?:':':?. ';:=i ,,',! :.,! i'.::1 l? % (.'.'.'.; '.7 'ý:' I???' Í?'i I:'.í '.i. i-::'!. t.. '.1. I.'..'..'y i',',',i '.,..?: ,',','(
l 'i' l'í l}' l I lllll l " Il l'
I?í!i Illi ' í(l 'l I ílll ií lí i ílíl
Iíil, i li!n íl ' li! l l' IIIIIIl Il iiíli
a,'.'.j 'i',:)i'.'.i ('.'.'; Í,,?,i :i. i':':Í. :i

r l lí lil l i !?í ?íi,l irll'i
íllii Ill,l lí I lí li , íl

'l I!il li líii lííí í,I1 í1 í 'i
l,?,','?,,',',',1?y},,,,,,??',;?'?y:;.,'. l',',;.'{,,','::I?i',,'!',.a '.,.g.'.'.'i a=,.?»:',',Á?:,'i;.',':

l...:, l',,'a,: la? ,':,'y 'I,'? i'.'.) ".,." ,',',{ j?'? 'Í i.'..'..)
-,,.' .,:,. .i. .' ......, i?)

í'.'.í í.... Í',',
I.'.'.Ť 'l í.'.'.'} l':" I' ,?" í i?; .'.'.'i

5'% ? , '-

7:':Ř , -

i4A,-

'Q

S !?

S !:

S I?:

Q i,

l"' !l'l'l, l,,,l Í:Í:<:. ,,?,! .'i. r?l t:..:.'.i
I?'I ?:'=::. ?,:' :l ,,',','í ('.;l (;'.'.i a.,.;
i"("i.i .1. .::'lí l'í:-í'?,i r:. .Hi

I'.'.)D.:'I't.::'.'.?'iÍ Í:'::?:?i.:l i...ll?'í)?el?íÉa
y?.1 i?? '!..'.'..'ý %'.'.% %.'.'.'. I?; .,',',?. i'.'.l ;'..:. .,',','1. ..:l i..?.'i. l'.'.'. i.'..'.,'? !?a? (??)

I'.'.'.l '.i. l'.'.j i'.:'. l?') ",,. ,,'

',?'l ."l '..',y ,?','?. I:'. '.i. í':':'1. l'.'j i.','..; ',',',',, I:', (l 'I:. i'.:'1 i..'. p '1 ':,I i'.'.; Í?i
i?' (?'I I:'. ..'.'.'? í: i:ll, ,.'.'.'l í?': ,.? 'l?) í?': i í :?í ,.'.'.': ', ,"i '.'2

'il,il lii í !' íli í i'í ' lí íl 'í
1 ili íl" Ilii l'? l'í slll l1i ííl lli i'
liih l1 il I' I lilil lií" Il 1,

(Ill, 'Í i í ':'r i','.í V
.?. ...,í i,= , I'. .1. í...,

Í. 'S. 'I:. '?..=a ja? 'l,"?' l'.'.'l l.".. i?'1 ,,",'1
;::; III.: '.i. .:,?;, ?!:.. y3 ,?,';, íll: H?y,

4.a.?. :?í ja? (',','?. (?.1 ,',','?. '.,..?a. .,',','1 a,',',',, '! %..% l'..,'. i::í 'y. ...a ? ".," ?o? ?:'::?l '!'?i ?:':':Í. ',?'1 r.-,.; i'.'.! la? ff.:.'.i('.'.i ('.'.I ,,',','1 .,' ? '(:', %'.'.'.1 a-," .../ ..:i (.'..'..'y
i ii 'i ?l'í i r lí1 ? Il lll'l I lli??ííí

l! H?I Il'l? 1 IH1, íi " 1?I I 'I'lloli'íl ?il Il'lí
?'Mll ', l' l I l l ?ílll }líi IIl?? lll

Iíllí N ii líli í I II Ilílllll Illlllll I

, I i, l lii il i l li
?'.'.l) 07'l ?',:.'..'.í a,',',, !'l', ,',','1 l? í :i. ,',','?. ::

{

i I'1 li'iíi 1 l l llllíí } Ill
:?': ,,',',l ..?.i l?.'.? í,?% ','..'. l'.'.'y ".,." .( i'.'.. :i. Í?l ?.í ?,',, ?I.. a=,.:' i?" l;:I' i?' i'.'.'y ??...'. j?'1 (.'..'..'.: 1
Iil'i ' I ' ,I l' í,

?;,..:7! Illl'J.l..Í.;:ÍÍ:!::)::??' i::X:::í'::I.Í?:')?Í:.'..::::::"a"l:':':'1.1?'l(?':::'
750í'í, - T3k .="lllí.'Í(::)?C'jÁ"



?l

"riVinriía=ti nájomco

',l,, l'.'l,,",'?...:li'.'.:1j)}?'.'.'.'..,',','i. ..:ll.:.:.'.? l,?a,il.'.'.'l'.,.?.Í.j?'li?'1':: i'.'.?l'.'.'y
;=?? í':':':. %,??! (:'...í .','...a. (..'; 6;..:.'i (':*:. .'l. 'i.'..' ,',',) l?.j ia? ;.'.;.'y () %':.' .,','1 '.,..?o. ,',','( 'i'?'
la? f.'.'; ?.,." 'ť ','.' l?'? i % «::, l,?,l l ,..a? ".': .." " i i f?'?

i:00a l I:'č :'l'. 'l:.'- i?' {'.'.; '..)Y ?':,1 i,?' :?. í':'Íí í'.'.l i;:; I?'! '.( , j'{», :'.'.': r?i 'j .:5, .?'?
I::; i ,l

'.',l?,:í,,,??l'.'.l%?'l'f ?:'.'.'.li'.:i (.',4'.'..'.i.l?'11?)1'.'.)',',',',,'!.4'.1. '!.'?(.'..'..'.i..:Í'!'?y.'.'.'y '.,'y.{%%ll?%';.r?ý.:
l'll í-?) I?'í 'F. ,+.,'r .,,"'. «.:':; «':'1 flÍ ('.'.'( a,',',;'I.'.. ,',',) 'I.'.. l?'í (,4.'y 1?' l H'..?7 r..'.;..» .'l (,','.;i 'i?.,' t.?.. la? (.'1) (y 1 1,?,'i la? ;..1 ,,

l'! ! I.'.'.'.l l?'? 'l'.. ,,',',?. :','.. '.i. I.'..'..'.i .'t i.'..','.: !l'. 'I:. i?' f'.'.'.? ia? %'.'.'; '.,..?a %.' i'.'.'.(('.:l {'.'.'ý '.j ,,',','(
a:':?i?:':':':.Íy:ÍÍ'.'.Í.":':':':%l.'..?:':':'1.':.'..l?'Il..?.'!?'!Í'.'.': '.,.';'.'.'.'.:l'.'.ly'.'.lia?a?(.'.:),y?l...y l?'l:':':'i. ?'i?t,,?l'=,.y' í=-,

í N"li Il ll'lll Illl l' 1 li Ili}1li

l i,ií ' ,? il Ilílllll li l li Il
', I li í Illí i Ilj ilíí

Ji l 'Il,lll Il'l, " l I" í 1- líl

:i.-:'.'l: =.:;,=i?B? , 1=!I..i í-6,. :'I.«íi.;l:,..?'J,::';:::,{, ',.7,I?».

l "!iií} í ? ' I i Il llll'í 11 i I 1

'Il? 'Illi' ?lll I i Il 1 %rl lli ?ril' ,

« ' líli i Hll1 l Il Ííill, 'Ilí'aí il lil?

l?'I;::?:I.'Í?:.'i.i':':':j'.'.l'%? i',',;;.'..'..'.?f.'..('4H%.;. 4.a.;3.?.llo?;'..'..í'.'..':i...y i',',;y?'.%3.'..'.;.«',',',,'{'..H'.'.'yy?y'.'.'.l'.,.',

'Iii Il i 1 lil II Il líll

l l Ill íí II Ill ?ííl il Illíl?l l'l ? Il'l'

Ňl't
V 1 m

'z? Á Vel- «: ř l'l é I?% a [ ?, j) n V Hfi i B

'.i. :? ,.h'l ..',',( ..:I ',i?.i i ,,': ??', 'y> l?Í Í?'4 [':'ai Í.'.'.Í la? :?' ?'. (4. 0:i,,,?'a?o, 'I?.,.???:':?:'.la ,,??o, l??:':':'!. a,'.'.% H'.'.'.? )',')',i, 4..,5'o? ('.'.. :?. ??:.. L:. Í'.'.i? í?i:?ii ?'.:l;".I'l , !I'l9 , i998

??' i?'?,,":ý...::%::')',%%j?'?':?" ,',,?.lf.'.;i%'}I..'..'..:i{??' %?i.,?".,,',','1'!.'..%.",'.'.ji?'l,'.'..:il?'1',:a l?'?,',','? ('.'j,l'.'.'l!'.'3j...%
?.,." ý,' j'..'a,i I'.'.'.1 a;]' 1'..',','Hf'.l .,',','1. I:.' ??' a=,' ",' i,?,',l l'.'.; S,a' %.'..'..'yf?.1 (?1 .,',',*. .'l i,'.'..'y F?i l'.'.'.4 t.. i':':'I. ...! I.'..'..{.
?íi i,ííl l Il r'í Il 'i Illl Il
'..,.=' ?..:= 1??1 ,-, ?..,=' H::?s H-i H:::. .,

l-{{?'f..?:'.'.í.'!'..j.:', f'%%(...,"",'a.i?'R,'.'.'i I:'i'i?%::i'a?i':ir'il"i:?*:??«];'i'
'.:]?,: i7', j.'..'..'.i a:':':':? :i. í':':':. i'.'.: (.'..'..'y i':':Í. ;?'.. ,',','1 i:'.. 'l' j?1 ,,',','1
íT í,'.'.'.'l ťi-... "; ..'.'.) í?' ..'.'.) l'.'.'.l í-': í?: :??l ja? i i l? ',.'.'.'l ',?'í 'r.

l Ilillí I I 'l1l1 ,l Ili lll II Ill
lil 1 i iil í líi? liíill Il i" Jl{í

rrlil' l li' 11 'H li IN I llllll 111lí Ilíl
Í.'.'ll"Ií':':'l r.?3(';:ly??...1(:'.i,',','«%?'l.'i.,',','1 '...?;:al'.'.%?.'.?.'ya?...'r.'..'.,'?r.?.%y.'..'..':,

?:? ..:ki 'I' : ?l '.'.a i'l,% l i i 'z.;','.'.'i «:::. Il:'í '! :,?'? l?'4('j) l?'(i?' i?'1 i i 'i I.'.'.'? l?'1 ,'.#4 'j l?'? fi) i?' i í
Irll r l i H íaíl'l ?l l?i

a;,,,."a ' ?,',',l,,',','1 ?.,." 1.','..'.i i?'; 'l I?!.

:::. ?l =-, ::

',,,?) ('.'.y 'i.'.. lo? (.'..'..;i i',',) ( ?? o,', í.?.'. F 'í,
{

i ?Illl'll ?aa" lí? lí 11 li I



-? '-/y..jac:lia?ei?'i:i.í:;:i ůt:íi.:l'.Ž.F"-? Ě.'t.á.'t.l'=i';/ c.'il::)1/c:»clr'íý ].e:;J:::ir
-'- !Ťi't..;:Ťll?í('JV:í.!iiil'::(':) ('..'ll'.'.)':3 ??' F:?í'.'.! I:'. '2m(Bl?'1(;:H 1,',1(',:5@?,1,I Vyl,,1:',,',j,'l,,i,(((1 '%" ;7,my4;;,'l(;4a

% 85 (;;)d4-,;. '.!. !:li'll,;;,lv6(.4b??'1(',.2h(;) ;;2,::11?::í;;:i1'1;3 f,,u ',':.50,!?'g(..:?.

3s =l?;,i'l,,(?) ;:y,íTíl,1?1'./l'3 !}-,.,-,l "/S'l?ÍC)'t.l::IlS'l..l..'i(=í ',i 4-
.iec:Irít?t I;".flÍ:I.t.l"/I..l t::ít:)clio?žJ: r?i;:t.'it:::imí::a-í

e :< í:= ín r:» .'l. ,.a:% ia- (::) (::I l-l !i i'a: 't.. c.í r ý (:',: l-í

4-T'át..í::í :=ín'.l.t..i'í/í:'íi r'í;:'úí::lí::íl::+ca,tí::l;í.t t,:ič:i.rír'ií:::ii:?i?t,( í::li"ií::íínr. «:)i.05.l995

'J E'r;i't.:i.iiB'.l.;:íS/í= c:li'ií:':t:í l.íS.l995

F' +'- e I'í

}

?Xl.?'?»

h' ::a ..'l (',:) ííí (',',', ;,-,1

.í}
B

I

Il::'
.1

r
l

Ol-6i-3011-10109
ř, ,
IIDí. 7},HRADNIKOVA MIROSLAVA
li.GYNEKOLÓG 1

GYNEKOtOGlCKA
AklBtUNC:A
BRATISlaA
MUERNiKOA9



/'

l

í
i

osrmanova
Rectangle



(

X(r%

i
/
i

[

k

(



DODATOK č. 2

ku ZmJuve o nájme nebytových priestorov
č. 104 70 / 95 zo dňa 1.6.l995 a Dodatku č. l zo dňa 12.7.1996

Zmluvné strany:

Prenaj ímatei': Mestská čast' Bratisiava - Kar}oya Ves
Karloveská u}. č. 2, 842 62 Bratislava
zastúpená starostom: Ing. BystríRom Hoíiým
IČO: -603 520
Bankové spojenie: Prvá komunálna baía

pot»očka Bratis}ava
Číslo účtu: 1804143001/5600

/d'alej len ,,prenajímater"/

Nájomca: Iví'[?JDr. Mirosiava ZánradníLoyá
Pustá ul. č. 4, 841 04 Bratislava
rodné číslo: 555402/6962

/ďa}ej len ,,nájomca"/

Zmiuvné strany sa ďohodii na Dodatku č. 2 ů Zmluve o nájme nebytových prňestorov
č. í04 70 / 95 zo ďňa l.6.i995 sDodatkom č. 1 zo ďňa 22.7.i996, ktorým sa preďmetná
nájomná zmluva s dodatkom mení taho:

Čl I. Predmet zmluvy znie:
Prenajímatel' prenajinia za ďalej uvedených podmienok nájomcovi byt č. 4 na 2. poschodí
na Majerníkovej ul č. 9 (bytový dom MajerníŘova ul. č. 3, 5, 7, 9) v Bratisiave s píocnou
78,93-m2. Rozhodnutím 'b'ývalého Obvoaného úraďu životnÁho prostredia BratislavaÍV
ozmeríe vužívaní bytovej jednoty spredÍžením Okresným úradom Bratislava IV bolo
povolerle' uZl'Va'f' í)'y'í aKO a?bulaúciu leka? a dO 30.6.2006.
Stavt»a 3e zapisaná na LV č. 2513 pre obec Bratislavu, katastrálne územie Karlova Ves
č. parcely i426/38, súpisné č. 3048.
Predmet nájmu je v3mžívaný ako ambulancia lekára.

Čl. II. Nájomné ods. 2. od tretej vety znie:
Ročné nájomné za prenajatý priestor je i9 732,-Sic, siovom ďevátnást'tisicsedemstotridsat'ďva
slovenskýcn korún, čo preďstavuje ku dňu podpisu doadtku ekvivaient 470,66EUR.
V prípade zmeny kurzu SKK:EUR v neprospecn SKK bude výs4ca nájomného adeůátne
upravená. Na takéto zvýšenie sa nevyžaduje súhlas nájomcu.
Nájomné je spiatné po}ročne sumou 9 866,-Sk do i5. ďňa prvéno mesiaca štvrt'roka vopred.
Nájomné bude nájomca hraďiť prenajímatei'ovi na č. účtu 1804i4300l/5600, variabiiný
symboi 2120030i, konštantný symt»oi 0308.
Poplatky za dodávku tepla do ÚK a TÚV, studenej vody, poplatky za služby platí nájomca
vzmysle zálohového výmem vypracovaného správcom bytového domu (príloha č. 1
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k dodatku č. 2) na č. účtu 43-20036879/65000, vedený v Poštovej banke. Správca bytového
domu si vyhí'adzuje právo úprav záiohových piatieb pri zvýšení cien vstupov.

Nájomca dá k 31.12.2002 výpoved' ku zmluve o dodávke tepla do ÚK a TÚV uzavretej
s firmou K.O.R. S., a.s., Matejkova ul. č. 20, 840 04 Bratislava.

V ce}kovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za telefón, odvoz a likvidácia oďpaďu,
ani poistné proti živeiným udalostiam a s4coďám z vodovoďného zariaďenia. Tieto služby
si za'oezpečí a nradí nájomca.

Vprípaďe meškania splatením nájomného apopiatŘov za siužt»y aenergie je nájomca
povinný piatit' úrok z omeškania vo výšŘe 2,5 promiie z ďlžnej sumy, najmenej všaR 25,-Sk
za kažďý aj začatý Ralenďárny mesiac.

Čl. IV. Poskytovanie služieb sa mší.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia sa dopÍňa:
Nájomný pomer sa predlžuje do 30.6. 2009.

Prenajímater splnomocňuje nájomcu kvybaveniu zmeny účelu využitia predmetných
priestorov po upiynutí doby jej platnosti.

Pre právne pomeíy neupravené nájomnou zmiuvou s ďoďatkami piatia prísiušné ustanovenia
O'očianskeho zákonníRa a záŘona č. i i6/i990 Z.z. o nájme a poďnájme ne'oytových prňestorov
v znení neskorších zmien a ďop}nkov.

Neoddeiitei'nou súčast'ou Doďatku č. 2 sú: Prííona č. l : Záíonový výmer
Príloha č. 2: Situačný pián ambu}ancie

DoďatoR č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca, jeden
správca bytového ďomu a tri prenajímater.

Dodatok č. 2 naďo'oúďa píatnost' ďňom jeno poďpisu zmiuvnými stranami.

V Bratislave dňa: 7 'v. DEC. 2(102 V Bratislave dňa: IÁ Ol 2003

Prenaj ímatei': Nájomca:

,-==7" /
Á

Našíá!iía gyne)zlcgick,i aíll5ul?aílCl8

Majaínikovs 9-DlhéDmly
84í (15 Bíaiislaya

í! l(4: 7)5730
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Príloha č. 1

ZALOHOVÝ VÝMER PRE NA.JOMCU NEBYTOV?HO PRIESTORU

(v zmysle ZMLUVY O NAJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV)

Adresa:

Užívat. číslo: 5700913052

Podlahová plocha:78.9 m2
Vykurovaná plocha: (](-,j'7ím2

Záhradníková Miroslava
Majerníkova 9
84105 Bratislava 4

Správca objektu firma K.R.S. , s.r.o- s účinnosťou od
stanovuje výšku štvrťročných platieb nasledovne:

01.01.2003 Vám

A./SLUžBY

1. Odvoz sínetí - paušál
2. Osvetlenie spoločných priestorov - paušál
3. Výťah - paušál
4. Upratovaníe spoločných pr?iestorov - paušál
5. Dodávka tepla do úK
6. Dodávka studenej vody
7. Záloha na TúV

0.00
80.00

203.00
250.00

2941.00
108.00
250.00

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

8. Spolu za služby (1 aŽ 7) 3832.00 Sk

štvrťrocná platba ce l k o m (A.1 + B.7) 3832.00 Sk

úhrada je splatná na za«ůiatku každého štvrťroku.
Štvrťročnú platbu za služby, ste povinný poukazovať
43-20036879/6500, vederiý v Poštovej banke.

na účet Č.

V Bratislave dňa 10.12.2002

KarlosíasJeá salizačna5 spoLinosť,s.r'.o.
Th /l ni-S%fJ {i'ř":Č).BOX'č:.54

S.rJ). l 84,004 Bratislava
iČÓ: 33 ó9 63 ss

za sp domu



Príloha č. 2

SITUAČNÝ PLÁN AMBULANCIE - BYI' č. 4

2. poschodie
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Dodatok č. 3
ku Zmluve o nájme nebytových priestorov ě. 104-70/95 zo dňa 1.6.l995

s dvoma dodatkami,

ktorých predmetom je prenájom bytu č. 4 na Majerníkovej ul. 9 v Bratislave za účelom
prevádzkovania gynekologickej ambulancie

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíkovou
IČO: 603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímatel')
a

Nájomca: MUDr. Miroslava Záhradníková

Pustá ul. č. 4, 841 04 Bratislava
rodné číslo: 555402/6962

(d'alej len nájomca)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 3 kuZmluve onájme nebytových priestorov
č. lO4-70/95 zo dňa 1.6.1995 s dodatkami č. l zo dňa 12.7.1996 ač. 2 zo dňa 14.1.2003,
ktorým sa predmetná nájomná zmluva s dodatkami menia takto:

V čl. I. Predmet zmluvy sa za vety v predchádzajúcom znení pridávajú vety v znenf:

Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Dúbravka ako príslušným stavebným úradom bola
povolená zmena vužívaní predmetného bytu na ambulanciu lekára na dobu určitú
do30.6.2009. Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ako príslušným
stavebným úradom bolo povolené predženie doby užívania predmetného bytu
na gynekologickú ambulanciu do 30.6.2011.

Čl. II. Nájomné sa v predchádzajúcom znení ruší a nahrádza článkom II. s ods. 1. až 5.
V znenf:

1. Súčinnost'ou od 1.7.2009 bolo vsúlade s platnými právnymi predpismi nájomné
upravene na49,79€/m /rok. Rocne na3omne za cely predmet na3mu 3e 3 929,92€.
Nájomné je splatné v štvrt'ročných splátkach vo výške 982,48 € = 29 598,19 Sk k 15. dňu
prvého mesiaca príslušného štvrt'roka na účet č. 1804143001/5600, variabilný symbol
21200301 . Nájomné za 3. štvrt'rok 2009 je splatné do 15 dní odo dňa podpísania tohto
dodatku zmluvnými stranami, nájomné za 4. štvrt'rok 2009 je splatné do 15. 12.2009.

2. Do 30.9.2009 je nájomca povinný uhrádzat' zálohové platby za dodávku tepla do
ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody, studenej vody, za osvetlenie aupratovanie
vspoločných priestoroch, za výt'ah správcovi bytového domu vzmysle zálohového
výmeru. Od 1.10.2009 sa nájomca zavázuje uhrádzat' zálohové platby za dodávku tepla
doústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody, studenej vody, osvetlenie aupratovanie
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v spoločných priestoroch, za výt'ah štvrt'ročne, ato na základe faktúr vystavovaných
vlastníkom predmetných priestorov v zmysle predpisu vypracovaného správcom bytového
domu, na účet č. 1804143001/5600, pod variabilným symbolom takým istým ako číslo
príslušnej faktúry. Po doručenf ročného vyúčtovania vlastníkovi nebytového priestoru od
správcu bytového domu v prípade preplatku sa zavázuje vlastník do 30 dní odoslat'
preplatok za dodávku energií a za služby nájomcovi, v prípade nedoplatku sa nájomca
zavázuje uhradit' vlastníkovi faktúru vo výške nedoplatku.

3. Poplatky za dodávku elektrickej energie, odvoz a likvidáciu odpadu uhrádza nájomca
jednotlivým subjektom, s ktorými je povinný mat' uzavreté zmluvy. Ďalšie služby si
v prípade záujmu nájomca zabezpečuje na vlastné náklady.

4. Pri prepocte bol použitý konverzný kurz: l € = 30,1260 Sk.

5. V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky z omeškania podra § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Zb.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia v predchádzajúcom znení sa dopÍňa o vety v znení.
Nájomný vzt'ah sa predlžuje od 1.7.2009 do 30.6.20ll.

Prenajímater dáva nájomcovi súhlas na uzavretie zmluvy opodnájme spodnájomcom
HORTULANUS s.r.o.,- Pustá 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 909 960-na určitý čas počas
trvania nájomného vzt'ahu, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v gynekologickej
ambulancii.

Dodatok č. 3 je neoddeliternou súčast'ou Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1 04-70/95
zo dňa 1.6.1995 s dodatkami č. 1 zo dňa 12.7.l996 a č. 2 zo dňa 14.1.2003. Vyhotovený je
vpiatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží prenajímater, po jednom nájomca a správca
bytového domu. Účinnost' nadobúda dňom 1.7.2009.

Bratislava, dňa:

Prenajímater:

2 6. OKT 2009

Nájomca: l-.?%

Q?
p
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ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-
č. 057 0 31 43 11

Zmluvné strany:

Prenajímater: Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
zastúpená starostkou: Ing. Ivetou Hanulíko'vou
IČO: 603520
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1804143001/5600

(d'alej len prenajímater)

Nájomca: HORTULANUS s.r.o.
Pustá 3, 841 04 Bratislava
zastúpená konatel'om: MUDr. Miroslavou Záhradníkovou
IČO:-35 909 960
(d'alej len nájomca)

uzavierajú v súlade s § 720 0bčianskeho zákonníka, podl'a § 3 zákona č. 1 16/1990 Zb. o nájme
apodnájme nebytových priestorov vznení neskorších predpisov, vsúlade suznesením
č. 59/2011 Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves túto nájomnú
zmluvu:

Čl. I. Predmet nájmu

Prenajímatel' prenajíma za d'alej uvedených poďmienok nájomcovi byt č. 4 na 2. poschodí
na Majerníkovej9 v Bratislave (bytový dom Majerníkova 3, 5, 7, 9). Stavba so súpisným číslom
3048, na parcele č. 1426/38, je zapísaná v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva č. 2815 pre
obec Bratis4avu, katastrálne územie Karlova Ves.
Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Dúbravka ako príslušným stavebným úradom,
č. D 2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa 18.2.2008, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 2.4.2008,
bola povolená zmena vužívaní predmetného bytu na ambulanciu lekára na dobu určitú -
do 30.6.2009. Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ako príslušným stavebným
úradom, č. SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov zo dňa 17.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
16.9.2009, bolo povolené predÍženie doby užívania predmetného bytu na gynekologickú
ambulanciu do 30.6.201l. Regionálny úrad verejného zdravotnfctva Bratislava, hlavné mesto
vydal záviné stanovisko č. RÚVZ/22-8622/2009 zo dňa 12.6.2009, ktorým súhlasí so zmenou
v užívaní predmetného bytu na účel ambulancie lekára - pre potreby gynekologickej ambulancie
bez časového obmedzenia.

Predmetný byt scelkovou výmerou 78,93m2 pozostáva ztroch obytných miestností
apríslušenstva. Vybavený je vodovodnými, kanalizačnými, teplonosnýíni, elektrickými,
plynovými rozvodmi, zvončekom a domácim telefónom.

Čl. II. Účel nájmu

Prenajímater prenajíma nájomcovi predmetné priestory za účelom prevádzkovania
zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odbore gynekológia a p«'rodníctvo.
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Čl. III. Čas trvania nájmu

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nájomnej zmluvy na určitý čas od l .7.201l do 30.6.2017.

1.

2.

3.

4.

5.

Čl. IV. Nájomné a poplatky za energie a služby

Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 59,25 €/m"/rok, ročné nájomné je celkom
4 676,60 €, slovom štyritisícšest'stosedemdesiatšest' eur a šest'desiat centov.
Prenajímatel' si vyhradzuje právo úpravy výšky nájomného jedenkrát ročne, ato podl'a
oficiálnej miery inflácie- za predchádzajúci rok zverejnenej Štatistickým úradom SR.
Nájomca s takouto úpravou súhlasí.
Nájomné je splatné štvrt'ročne do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrt'roka VO výške
1 169,15 € na úcet číslo l804143001/5600, variabilný symbol 0570314311 .
Nájomca sa zavázuje uhrádzat' zálohové platby za energie a služby v zmysle aktuálneho
platobného predpisu pre predmetný priestor, vypracovaného správcom bytového domu.
Zálohové platby za- energie a služby sú splatné štvrt'ročne do 15. dňa prvého mesiaca
príslušného štvrt'roka na účet číslo 1804143001/5600, variabilný symbol 0570314311.
Predpis aktuálnych zálohových platieb je uvedený v prílohe č. 1 k te')to zmluve. Ná3omca má
právo na vrátenie preplatkov a povinnost' uhradit' nedoplatky za energie a služby spojené
snájmom vzmysle vyúčtovania vypracovaného správcom bytového domu. Správca si
vyhradzuje právo úprav zálohových platieb pri úprave cien vstupov, zmene právnych
predpisov a na základe vyúčtovania nákladov aktualizáciou zálohového predpisu.
V platbách podra predchádzajúcich odsekov nie sú zahrnuté poplatky za dodávku elektrickej
energie, odvoz alikvidáciu odpadu, telefón, internet, upratovanie predmetu nájmu atd'.
Poplatky za dodávku elektrickej energie, odvoz alikvidáciu odpadu uhrádza nájomca
jednotlivýrn subjektom, s ktorými je povinný mat' uzavreté zmluvy. Upratovanie predmetu
nájmu a ostatné služby podra potreby si zabezpečuje na vlastné náklady nájomca.
V prípade meškania s platením nájomného a poplatkov za energie a služby je nájomca
povinný platit' úroky zomeškania pódra §3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 87/1995 Z. z. v aktuálnom znení.

Čl. V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímater je povinný prenajat' nájomcovi predmet nájmu v stave spósobilom na jeho
užívanie podl'a uvedeného účelu a v takomto stave ho udržiavat'.

2. Nájomca sa zavCuje využívat' predmet nájmu výlučne na účel podra čl. II. tejto zmluvy.
3. Prenajímatel' je oprávnený požadovat' prístup do prenajatého priestom za účelom kontroly, či

nájomca užíva nebytový priestor v súlade s dohodnutým účelom využitia.
4. Nájomca znáša na vlastné náklady drobné opravy a bežné udržiavacie práce.
5. Nájomca m8že prenajatý priestor alebo jeho čast' poskytnút' inému ďo podnájmu len

s predchádzajúcim písomnýrn súhlasom prenajímatera.
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznárnit' prenajímatel'ovi, prípadne správcovi
bytového domu, potrebu opráv súvisiacich s poruchami stavebnej konštrukcie, dodávky
tepla, vody, elektrickej energie a pod. a umožnit' vykonanie týchto i iných nevyhnutných
opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

7. Nájomca móže vykonávat' stavebné úpravy len spredchádzajúcim písomným súhlasom
prenajímatel'a a na svoj účet, ak sa s prenajímaterom nedohodne inak.

6.
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Nájomca sa zavázuje dodržiavat' platné predpisy a norrny súvisiace s požiarnou ochranou,
hygienické predpisy, predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, domový poriadok,
príslušné všeobecne závázné nariadenia mestskej časti avšetky právne predpisy, ktoré
súvisia s prevádzkovaním predmetnej ambulancie. Za všetky škody, ublíženia na zdraví,
ktoré vzniknú nedodržaním predpisov, zodpovedá v plnom rozsahu nájomca. Nájomca je
zodpovedný za všetky škody na predmete nájmu, zariadeniach, príslušenstve ako i majetku
prenajímatera, ktoré sp6sobí. Nájomca je zodpovedný i za škody na predmete nájmu sp6sobené
tretírni osobami, ktoré sa zdržujú v predrnete nájmu v súlade s pokynmi nájomcu alebo s jeho
vedomím. Všetky škody, za ktoré zodpovedá nájomca, odstráni na vlastné náklady nájomca,
alebo uhradí prenajímatel'ovi v bežných cenách.

9. Vprípade, ak nájomca neodovzdá predmetné nebytové priestory v posledný deň trvania
nájmu prázdne a vyčistené, je povinný uhradit' prenajímaterovi zmluvnú pokutu vo výške
mesačnej platby nájomného.

lO.Nájomca sa zavmuje vypratat' predmet nájmu bezodkladne v deň skončenia nájmu
a odovzdat' ho prenajímatel'ovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, prázdny avy;čňstený. Ak nájomca ku dňu skončenia nájmu predmet nájmu
nevypratal, prenajímatel' je oprávnený vypratat' na nebezpečenstvo a náklady nájomcu veci,
ktoré tam boli nájomcom alebo inou osobou vnesené a tieto na jeho náklady a
nebezpečenstvo uložit' do úschovy.

8.

Čl. VI. Skoněenie nájmu

1. Nájom sa končí uplynutím času, na ktoíý bol dohodnutý v čl. III. te5to zmlúvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzt'ah zaniká:

a. písomnou dohodou medzi zrnluvnými stranami
b. odstúpením od zmluvy vprípade, ak ktorákorvek zo zmluvných strán nedodrží alebo

poruší niektoré z ustanóvení tejto zmluvy
písomnou výpoved'ou zdóvodov uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov v dvojmesačnej výpovednej dobe

3. Výpoved' musí byt' písomná a výpovedná doba začíná plynút' prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede dmhej zmluvnej strane. Výpoved' sa považuje za domčenú
&om jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej
zásielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

4. Odstúpenie od =luvy je účinné dňom jeho písomného domčenia druhej zmluvnej strane,
dňom odmietriutia jeho prevzatia, alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej
strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

5. Odstúpenie od zmluvy askončenie zmluvného vzt'ahu výpoveďou nevylučuje možnost'
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením závázku jednou
zo zmluvných strán.

c.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre právne pomery neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonnika azákona č. 116/1990 Zb. onájme apodnájme nebytových priestorov vznení
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka a d'alších právnych predpisov.

2. Prenájom predmetných priestorov bol schválený uznesením č. 59/2011 z5. zasadnutia
Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa lO.5.20ll.

-3-
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3. Prenajímater splnomocňuje nájomcu k vybaveniu zmeny resp. predÍženia zmeny v užívaní
predmetného priestoru ako id'alších dokladov potrebných kriadnemu prevádzkovaniu
predmetnej ambulancie.

4. Táto zmluva nadobúda účinnost' dňoiií nasledujúcim po dni jcj zverejnenia.

5. Neoddeliternou súčast'ou tejto zmluvy je príloha č. 1 : Predpis zálohových platieb za energie
a služby.

6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží nájomca a štyri
prenajímatel'.

7. Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záviné len vtedy, ak
sú vyhotovené ako dodatok ku zmluve podpísaný zmluvnými stranami, alebo ak vyplývajú
zo zrnien právnych predpisov.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vóle, zmluva nebola
uzavretá vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak, súhlasu ju podpísali.

Bratislava, dňa: ' o- 'N 2011 Bratislava,dňa: /.( ((; j2,-t(,,a }=1::Prenajímater:
? -??

MESTSKA č4sř BRATISLAVA - KARLC)YA VESPODLA 2ÁKONA BOLO ZVEREJN'ENiNA

DŇA ..,p :'::o;,'?o:":.:" a'M

-4-
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Prílohač 1

Predpis mesačných zálohových platieb za energie a služby

pre nájomcu podra Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 057 0 31 4311
v zmysle platobného predpisu vypracovaného správcom bytového domu platného od 1 5.2011

ná)omca:
NP:

HORTULANUS s.r.o.

byt č. 4 Majerníkova 9 - gynekologická ambulancia

položka predpis
mesaČne

studená voda

teplá úžitkková voda
ústredné kúrenie

výt'ah
osvetlenie v spoločných priestoroch
upratovanie v spoločných priestoroch
havarijná služba

500€

500€

36 00 €

436€

893€

339€

046€

spolumesačne 63,14€

spolu štvrt'ročne Th



Dodatok č. 1

ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 057 0 31 43 11 zo dňa 13.06.2011
(prenájom za účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odbore gynekológia a
pórodníctvo)

Zmluvné strany:

Prenajímatel': Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená: Dana Čahojová, starostka
IČO: 00603520
(d'alej len ,,prenajímatel"')

Nájomca: HORTULANťJS s.r.o.

Pustá 3, 841 04 Bratislava
Zastúpená konatel'om: MUDr. Miroslava Zahradníková
IČO: 35909960
(d'alej len ,,nájomca")

uzavierajú tento dodatok:
Článok I.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.06.2011 zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 05 7 0 31 43 11 (d'alej len ,,zmluva"), predmet ktorej je vymedzený v jej článku I.

2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade so znením Uznesenia Miestneho zastupitel'stva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves č. 300/20 17 zo dňa 04.04.2017.

Článok II.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. III. zmluvy sa vypúšt'a a nový bude zniet':
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomná zmluva sa uzaviera na určitý čas od Ol .07.20l7 do 30.06.2019.

Článok V.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží

prenajímatel' a jedno vyhotovenie nájomca.
3. Tento dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlas ho

slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave, dňa
Prenaj ímatel':

.i7 '!.. .i,'Yí'7','ii.' #.% l % V Bratislave, dňa
Nájomca: I Q. A':":'í ?-?'

u -e
7

Dana Čahojová
starostka Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves

'y ? % /'=<j
MUDr. Miroslava Zahradníková

' 12 <I":lí.,«z?Th



Dodatok č. 2

ku Zmluve o nájme iiebytových priestorov č. 057 0 31 43 1l zo dňa 13.06.20ll
(preiiájom za účelom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v odbore gynekológia a
pórodníctvo)

Zmluvné strany:

Prena,jímatel': Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Zastúpená: Dana Čahojová, starostka
IČO: 00603520
(d'alej len ,,prenajímater?)

Nájomca: HORTULANUS s. r. o.
Pustá 3, 841 04 Bratislava
Zastúpená konatel'om: MUDr. Miroslava Zahradníková
IČO: É5909960
(d'alej len ,,nájomca")

uzavierajú tento dodatok:
Článok I.

1. Zm]uvné strany uzatvorili dňa 13 .06.2011 zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 057 0 31 43 11 (d'alej len ,,zmluva"), predmet ktorej je vymedzený v jej článku I.

Článok II.

Zrnluvné strany sa dohodli, že Príloha ě. l Predpis zálohových platieb za energie a služby platný od
0l.05.20]1 sa mení za Predpis zálohových platieb za energie a služby platný od Ol .02.2018.

Článok V.

1 . Ostatiié ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotoveiiý v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží

prenajímatel' a jedno vyhotovenie nájomca.
3. Tento dodatok iiadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnost' dňom nasledujúcim po dni 3eho

zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlas ho

slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave, dňa
Prenajímatel':

V Bratislave, dňa '

Nájomca:

l ?-'T)

'?DanaČah'?ojová 7 MUDr. Miroslava Zahradníková

,A?
('



Príloha č. 1

Predpis mesaěných zálohových platieb za energie a služby

pre nájomcu podl'a Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 057 0 3143 1l v zmysle
platobného predpisu vypracovaného správcom bytového domu platného od 01.02.2018

nájomca:
NP:

HORTULANUS s. r. o.

byt č. 4 Majerníkova ul. č. 9 - gynekologická ambulancia

4
Jstudená voda
iteplá úžitková voda
lústredné kúrenie
}výt'ah
losv?etle?nievspoločných priestoroch
iupratova?nie-vsp-olo?čných priestoroch
?havari,jná služba
4esačne

redpis mesačne v €
l 5,00 l

l s,oo 1
'? l
? l
? í
I 3,39 1
l O,46 1
l 78,-10 1

itv?rt5rO;cne 1234,30 ]
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BRAT[SLAVSKY SAMOSPRAVNY KRA.í / '
P.O.BOX 106, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25

HORTULANUS sí.o.
Pustá 3

841 04 Bratislava ?
'?ov?,=z,4'TF'ř'

I

Naše číslo

1 0664/2006-'IDR]2
Bratislava

20.2.2006

ROZHODNUTIE

Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný orgán podl'a § I l ods. 2 písm. a) a §98 zákona NR SR č. 57812004 Z.z. o poskytovateroch zdravotnej starostlivosti,
zdravotnickych pracovnikoch, stavovských orgaxůáciách v zdravotníctve a o zmenea doplneni niektoíých zákonov vznení neskorších preJpisov, Čl. I, § 3 písm. m)zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgáríov štátnejsprávy na obce a na vysšie územné celky a F3 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnomkonaní (správny poriadok) íozhodol v konani o vydanie povolenia na prevádzkovaniezdravotnickeho zariadenia a o zrušení póvodného pqvolenia

takto:

Žiadosti obchodnej spoločnosti HORTULANUS s.r.o. so sídlom Pustá 3, 841 04
Bratislava, ICO 35 909 960, zastúpenej MUDr. ?roslavou Zahradnikovou, trvalýmpobytom Pustá 3, 841 04 Bratislava o vydanie povolenia na prevádzkovaniezdravotnickeho zariadenia sa v y h o v u j e, nakol'ko žiadatel' splnil všetky podrnienkyustanovené v dmhej časti zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. a p o v o r u j es a prevádzkovarúe zdravotníckeho zariadenia
dmh zdravotn?íckeho zariadenia a jeho odbomé zaíneranie:

ambulancia v odbore gynekológia a pórodííctvo
Odborný zástupca je: MUDr. Miroslava Zahraďniková, naroďená 2.4.1955, trvalýmpobytom Pustá 3, 841 04 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky.
zdravotnicke povolanie : lekáí
študijný odbor: všeobecné lekárstvo
špecializačný odbor: gynekológia a p6rodníctvo
Miesto prevá?ovania zdravotníckeho zariadenia: Majemíkova 9, 841 05 Bratislava.
Súčasne sa zrušuje p6vodné povolerúe - rozhodnutie Bratislavského saínosprávnehokraja č. 02-326 1/2004 zo dňa 20. 12.2004.

osrmanova
Rectangle

osrmanova
Rectangle

osrmanova
Rectangle



Prevádzkovatel' je povinný poskytovať zdravotnú starostlivost' v súlade so zákonmi
NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdíavotnej starostlivosti, zdravotnickychpracovníkoch, stavovských organizáciách vzdravotnictve aozmene adoplneni
niektorých zákonov vzneni neskorších predpisov, č. 576/2004 Z. z. ozčiravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytov:mim zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vzneni neskorších príťpisov, súvisiacimi právnymi
predpismi, ako i za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

Píe poskytovanie zdravotnej starostlivosti na záUade tohto povolenia
Bratislavský samospráwiy kraj určuje nasledovné podmienlcy:

1 . Prevádzkovater neštátneho zdravotnickeho zariadenia /d'alej len "prevádzkovatel"'/
m6že uzavriet' zmluvu o poskytovani potrebnej zdravotnej starostlivosti
Všeobecnou zdravotnou poist'ovňou alebo s inou zdravotnou poist'ovriou.
2. Prevádzkovateí' je povinný zamestnat' pracovnika, ktoíý absolvoval strednú

zdravotnicku školu, pr'ipadne bakalárske stúdium v prislušnom študiinom odbore a
stupni vzdelania.

3. Prevádzkovatď si zabezpečí vyhotovenie pečiatky a recepty s označenírn mena,
píiezviska, identifikačného údaja lekára, názvu a síďla neštátneho zdravotnickeho
zariadenia.

4. Viditel'ne označit' dmh zdravotnickeho zariadenia, jeho odborné zameranie,
obchodné meno alebo meno a píiezvisko odboíwého istupcu, umiestnit' na viditel'nom
mieste zoznam zdravotných poist'ovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovani
zdravotnej starostlivosti, ak ide ozdravotnicke zariadenie, vktorom sa poskytujeambulantná zdravotná starostlivos't', aj schválené ordinačné hodiny ako aj- cennik
zdravotnickych výkonov uskutočriovaných na žiadosť osoby. Pri tvorbe ceny za tieto
zdravotnicke výkony postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. ocenách.

SO

5. Prevádzkovater je povinný uzavriet' zmluvu o poisteni zodpovednosti za škodu
spósobenú iným osobám v SúvisloSti s poskytovanírn zdravotnej starostlivosti. Toto
poistenie musi trvať po celý čas prevádzky neštátneho zdravotníckeho zaíiadenia.
6. Prevádzkovateí' je povinný podra zákona NR SR č.540/2001 Z. z. o štátnej

štatistike poskytovať všetky údaje požadované pre štátne štatistické zisťovania
zahniuté v prog;rarne zist'ovani republiky. Tieto údaje je povinný poskytnút' úplne,
správne, pravdivo a včas.

7. Prevádzkovater je povinný oznárrúť Bratislavskému samosprávnemu kraju k«ťdú
zrnenu týkajúcu sa úda5ov obsiahnutých v povoleni, a to do 15 dni od vznikuskutočností zakladajúcich túto zrnenu.

Pri nedodržaní podmienok a povinností ustanovených zákonmi NR SR č.
578/2004 Z, z., č. 576/2004 Z. z. a právnymi predpismi súvisiacimi sposkytovaním zdravotnej starostlivosti, ako i ďalších podmienok určených
týmto povolením, Bratislavský samosprávny kraj toto povolenie zruŠí.



[

Od5vodneni6

Obchodná spoločnost' HORTULANUS s.r.o. požiadala dňa 8.2.2006 o vydanie
povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vneštátnom zdravotnickom
zaíiadeni z dóvodu zosúladenia povolenia so zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. Po
preskúmani žiadosti bolo zistené, že žiadateI' splnil zákonom stanovené podmienky na
vydanie povolenia. Skutkový stav bol zistený na záUade predložených dokladov,
ktoré boli podUadom na vydanie rozhodnutia: právoplatného rozhodnutia o vydaní
Iicencie na výkon činnosti odborného zástupcu č. L?C/BA}1013/05 zo dňa
2.12.2005, čestného vyhlásenia vzmysle § 13 zákona č. 578/2004 Z.z., nájomnej
zmluvy zo dňa 6. 12.2004, výpisu z obchodného registra č. 34029íB zo 4ňa 14. 1.2005.
Vzhl'adom na to, že uvedené podUady obsahovali súhlasné stanoviská ažiadatel'
splnil všetky podínienky na vydanie povolenia bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.

P o u č- e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat' odvolanie v súlade s §
22 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a § 54 ods. 2
a ďa!išich zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dria oznámenia
tohto rozhodnutia prostredníctvom Uradu Bratislavského samosprávneho k?raja na
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky.

,,?-Á,

? . M

<???"?s'l?'):;,:':?Áď's!Ť:>"
ladimir B'ajan

predseda

Rozhodnutie dostanú:
1. Slovenská lekárska komora
2. Daňový úrad Bratislava IV
3. Ministerstvo zdravotnictva SR
4. Úrad pre dohlŤad
5. Mestská časť Karlova Ves
6. Všeobecná zdravotná poist'ovria
7. Spoločná zdravotná poist'ovňa
8. Chernická zdravotná poist'ovňa Apollo
9. Zdra":ená zdravotná poist'ovňa Sidéria-Istota
10. Vzájomná zdravotná poist'ovňa Dóvera
11. Krajská správa ŠÚ SR



,}J=?
?.í

Í,,54ýnsrsú čÁSř nmansi?,,xv.«-nún»vú
Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42WŤ"

%s'/2994-391/S-8/Ry/Hr v Bratislave 18.02.2008

r-------

'1 ?'.í,'()f(1 ,;6>zl;<-,v..,,':;,'o(,s'l:la6 íi"..;m€:':.'.)l')!.ííJ?I.'ll,';é
Í p'í.a'.l!()S(a 'jí'xaa: J
' y i J!04]ha"3ať4Q.ty? '

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad, (ďalej len, stavebný úrad)
podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov, (ďalej len ,,stavebný zákon?) a podra § 46 zákoria č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov, (d'alej leri ,,správny poriadok?), na podklade vykonaného
konania rozhodol takto:
podra §§ 85, 82 stavebného zákona v spojení s §§ 21 a 23 ?vyhlášky MŽP SR č, 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povol=uje zmenu v užÍvanÍ

časti stavby, bytov č. 3 a 4 vo vchode Majerníkoya č. 9, v bytovom dome Majerníkova 3, 5, 7, 9,
Bratislava, súpisné číslo 3048, na pozemku parc. č. 1426/38 katastrálne územie Dúbravka, kde
zp6vodných priestorov označených ako byty č. 3 a4 vzniknú ,,ambulancie lekárov? pre
žiadatera

Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4,
podl'a projektovej dokumentácie skutkovéhó stavu, overenej v kolaudačnom konaní a v zmysle

Dodatku č. 2 ku zmluve o nájrne nebytových priestorov č. lO470/95 zo dňa 01.06.1995 na dobu
určitú - do 30. 06. 2009.

Zmena účelu využitia si nevyžaduje stavebné úpravy, ktoré by podliehali vydaniu stavebného
povolenia

Priestory bytu č. 3 a 4 sú situované na 2 poschodí vo vchode Majernfkova č. 9, pričom v
byte č. 3 vznikne arnbulancia všeobecného lekára a v byte č. 4 vznikne ambulancia gynekológa.

Rozhodnutie je zároveň v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona osvedčením, že čast' stavby
je sp6sobilá na prevádzku.

Pre užívanie časti stavby, ktorej sa zmena úěelu týka, stanovuje stavebný úrad podl'a § 82
stavebného zákona tieto podmienky:
1. Priestory sa budú užívat' v súlade s týmto rozhodnutím. Každú zmenu voci tomuto rozhodnutiu

treba vopred odsúhlasit' príslušným stavebným úradom.
Priestory sa budú užívat' na nový účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Počas prevádzkovania priestorov musia byt' dodržiavané príslušné platné predpisy, týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia rudí bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

2.
3.

1
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4. Stayebmk ?vinný dodržiavat' síanoviská dotknutých orgánov:pOVl]
aRÚ

)epodmienky rozhodnutia RÚ VZ Bratislava, č. RÚVZ/22-181 02/2007 zo ďňa 03.12.2007:
V termíne do 31.12.2008 zosúladit' dispozičné riešenie pracoviska s požiadavkami Vyhlášky
MZ SR č. 428/2006 Z.z. ominimálnych požiadavkách na persoriálne zabezpečenie
a materiálno - technické vybavenie j ednotlivých druhov zdravotníckych zariadení;
Priebežne dva razy denne vykonávat' upratovanie spoločných komunikačných priestorov
domu, v rárnci ktorých sa pohybujú pacienti (schodisko, výt'ah) a to na mokro a za použitia
dezinfekčných prostriedkov.Priebežne zabezpečoVat' dostatočné množstvo sterilného materiálu ainštrurnentária pre
po'txeby prevádzky pracoviska.pot
Priiebežne zabezpečovat' hygienicky vyhovujúce nakladanie ,sodpadom zprevádzky
pracoviska podra ustanovení platných právnych predpisov určených na oóhranu, podpom
arozvoj verejného zdravia, cit. vyhl. MZ SR č, 428/2006 Z.z., ako aj platných právnych
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi.

ODÓVODNENIE

Žiadatel' Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8, 842 62
Bratislava 4, podal dňa 02.04.2007 žiadost' o zmenu v užívaní časti stavby bytov č. 3 a 4 vo vchode
Majerníkova č. 9 vbytovom dome Majerníkova č. 3, 5, 7, 9, kde zpí"vodných priestorov
označených ako byty č. 3 a 4 vzniknú ,,aínbulancie lekárov". Zmena v užívaní bude povolená na
dobu určitú - do 30. 06. 2009.

Podl'a § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch je žiadatel'
oslobodený od poplatku.Stavebný úrad oznáínil začatie kolaudačného konania spojeného so zmenou v užívaní časti
stavby oznámením č. D-2007/2994-391/Ry zo dňa 14.05.2007, konaného dňa 12.06.2007.
Z ústneho pojednávania je spísaný protokol.V konaní boli predložené nasledovné doklady: LV č. 2815, 2 x p8dorys II. N.P., kolaudačné
rozhodnutie č. Výst.326/5 135/90/H/96 zo dňa 27.12.1990, rozhodnutie o zmene v užívaní č. Výst.
327-3280/94-95/Bl zo dňa 05.01.1995. Stavebníci pri miestnom zist'ovaní nepredložili potrebné
doklady a preto ich stavebný úrad vyzval na ich doplnenie rozhodnutím č. D-2007/2994-39 I/Ry zo
dňa 28. 06. 2008. Stavebníci doplnili dňa 14. Ol. 2008 požadované doklady (správu o odbornej
prehliadke plynového zariadenia zo dňa 27. 06. 2007 pre ambulancie č. 3 ač. 4, správu
o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie zo dňa 10. 07. 2007 prearnbulanciu č. 3 ač. 4, kladné závmné stanovisko IP ku kolaudácii číslo 3245/D/-2007/2994-391/Ry/2.2/Te zo dňa 28.09.2007 a závázné stanovisko RÚVZ pod číslom RÚVZ/22-18102/2007
zo dňa 03.l2.2007).Na základe splnených podmienok účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány zaujali
k zmene v užívaní časti stavby súhlasné stanovisko: IP BA č, 3245/D/-2007/2994-391/Ry/2,2/Te zodňa 28. 09. 2007, RÚVZ BA-č. RÚVZ/22-18102/2007 zo dňa 03. 12. 2007 a ORHaZZ zápisom do
protokolu, že z hradiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí s vydaním rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dnf na úraóejtabuli MČ Bratislava-Dúbravka, na-ul. Pri -kr'íži 14 odd. územného konania a stavebného poriadku a
v bytovom dome ul. Majerníkova č. 3, 5, 7, 9.- 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia. MČ Bratislava-Dúbravka aMČ
Bratislava-Karlova Ves vyznačia deň vyvesenia a zvesenia rozhodnutia a opatria svojou pečiatkou,
po uplynutí lehoty s námietkami predložia do spisu na stavebný úrad.Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie 'výroková čast'
tohto rozhodnutia.
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POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia naMestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42, pričom odvolacím orgánom je
Krajský stavebný úrad Bratislava (podl"a § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie nie je
preskúrnatel'né súdom.

?. A,?
Ing. Ján Sandtner

starosta

i'

Rozhodnutie sa doruěí:

Účastníkom konania:
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava - zastúpená
starostkou - so žiadost'ou o vyvesenie tohto oznámeniaHlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne riám. Č. 1, 814 99 Bratislava 1 - zastúpené
primátorom

3. K.R.S spol. sr.o., Matejkova č. 20, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou ovyvesenie tohto
oznámenia

I.
1.

2.

II. Na vedomie:

4. MČ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 841 02 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie tohto
oznámenia

5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov po4ra LV č. 2815 - doručené verejnou vyhláškouprostredníctvom správcu resp. MČ
OR HaZZ Bratislava, Staromestská č. 6, 81103 Bratislava 1
Inšpektorát práce Bratisiava, Za kasán'iou 1, 832 64 Bratislava 3
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

1. spis

6.
7.
8.

Vyvesené dňa : ']?D->o2 'i?'S
MIESTNY ÚRAD ['=ESTSKďJ ČAS'n

EIRAT?SLA'-'A - KAFILOVA VES
NAM.- Say/. priqsriš? a
842 62 BF-IATISLAVA 4

-54-

Zvesené dňa : 4) - ') = 2" a ,) ?!.MiESTN S' UR AD Th,í': F s':. T Ť,xo..'r? .,»-č A',
BFIATISL.AS..?K?ay"{- i.lllÁ'a ? S

'NAM - c,y . r: ':?:i'o»iai l i )=; io- í '. '6
842 62 F3RiN'r'!SQ-r'==Jh 4

-54-
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REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Bratislave, Ružin

Číslo: RÚVZ/22-8622/2009 2 2 -06- 2009 Bratislava, 12.06.2009

/
č€slo:

7r.?
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave (d'a-

lej len ,,RÚVZ"), ako vecne a miestne príslušný orgán podra § 3 odsek 1 písm. c) v spojení
s prílohou č.l bod l a § 6 ods. 3 písm. f) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zák. č. 355/
2007 Z.z.") vo veci posúdenia návrhu žiadatel'a HORTULANUS s r.o., Pustá 3, 841 04 Bra-
tislava (IČO 35 909 960) zo dňa 04.06.2009 podra § 13 ods. 3 písm. c) cit. zákona vydáva
toto

Príl.:

záv»zné stanovisko :

s ú h l a s í sa s kolaudáciou stavby ,,Zmena v užívaní bytu č.4 vo vchode Majerníkova 9
v bytovom dome na Majerníkovej 3,5,7 a 9 v Bratislave na pozemku parc. č. 1426/38
v k.ú. Karlova Ves na účel ambulancia lekára? - pre potreby prevádzky gynekologickej
ambulancie - bez časového obmedzenia.

Odóvodnenie :

Toto závázné stanovisko bolo vydané na základe návrhu žiadatel'a HORTULANUS
s r.o., Pustá 3, 841 04 Bratislava zo dňa 04.06.2009, domčeného na Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva Bratislava hl.m. dňa 05.06.2009.

Po preskúmaní veci a súvisiaceho spisového materiálu sa zistilo, že ku kolaudácii stav-
by ,,Zmena v užívaní bytov č.1,3 a 4 vo vchode Majerníkova 9 v bytovom dome na
Majerníkovej 3,5,7 a 9 v Bratislave na pozemku parc. č. 1426/38 v k.ú. Karlova Ves na
ambulancie lekárov? bolo vydané závázne stanovisko tunajšieho úradu č. RÚVZ/22-7912/
2007 zo dňa 14.06.2007, ato na základe návrhu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
Nám. Sv. Františka 8, Bratislava. V citovanom stanovisku sa súhlasilo s kolaudáciou zmeny
v užívaní predmetného bytu č.4 na uvedený účel na dobu dočasnú - do 31.l2.2008.

V od6vodnení uvedeného závázného stanoviska sa uvádza, že za predpokladu realizá-
cie jednoduchých úprav, možno akceptovat' aj trvalé umiestnenie zariadenia (= gyneko-
logickej ambulancie) v objekte.

Po preskúmaní veci sa zistilo, že potrebné úpravy boli v predmetných priestoroch
vykonané. Vzhl'adom na to, že gynekologická ambulancia sa z epidemiologického hradiska
nepovažuje za rizikovú pre svoje okolie, z hl'adiska záujmov ochrany ve:ného zdravia podl'a
zák. č.355/2007 Z.z. a predpisov určených na jeho vykonanie, nie S!.? 4óvody pre zaujatie
záporného závázného stanoviska v danej veci.

I??ay',ča; ',F.! í ! =7717. ?'iT'.':'; QFi
W4.:;.;- '. ', 0 ; -?!!!!v'!mm r. Otakar Fl it zÍil.-m. a :- a .:a=-ií,iii v b í.-:. lave
)lužírií.,vbíá b,-842'v Cra bialislava y6gi?H41Hy %ygi4Hil(1 %šII
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odbor hygieny ';í.P: 02/4828 l l 56
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Závázné stanovisko dostane :
@ HORTULANUS s r.o., Pustá 3, 841 04 Bratislava

Na vedomie:
* Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Námestie Svátélio Františka 8, 841 0l Bratislava



Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č.j. SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov

VES
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l;ŘXlpis:

ROZHODNUTIE
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Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 ods. l
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon), rozhodujúc podra §§ 66 a 68 stavebného zákona a S, 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorších predpisov (d'alej správny
poriadok) povoruje

predÍženie doby užívania stavby

časti stavby: ,,Byt č. 4 - gynekologická ambulancia, Majerníkova 9, Bratislava?
Navrhovatel': MUDr. Miroslava Záhradníková, Majerníkova 9, 841 05 Bratislava
Miesto stavby: parc. č. 1426/38 k. ú. Karlova Ves,

Stručný popis zmeny:

Zmena vyššie uvedenej stavby spočíva v zmene predÍženia doby užívania stavby -
predÍženie v užívaní časti stavby do 30. 6. 2011. Dispozično-funkčné členenie ako aj
stavebno-technické riešenie stavby zostávajú bez zineny.

Podmienky pre užívanie časti stavby:

1.

2.

3.

Ďalšie zmeny stavby, alebo zmeny v sp6sobe užfvania stavby nie je možné uskutočnit'
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Ostatné podmienky vydaných kolaudačných rozhodnutí ostávajú v platnosti.
Platnost' povolenia je do 30. 6. 2011.

Odóvodnenie

Stavebný úrad obdržal dňa 17. 7. 2009 od MČ Bratislava Dúbravka postúpenie
žiadosti MUDr. Miroslavy Záhradníkovej, Majerníkova 9, 841 05 Bratislava žiadost' o
predÍženie povolenia na zmenu vužívaní -časti dokončenej stavby ,,Byt č. 4
gynekologická ambulancia, Majerníkova 9, Bratislava, parc. č. 1426/38 v k. ú. Karlova Ves
v rozsahu, ako je vyššie uvedené. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení
zmeny vuzfvaní stavby. Užívanie stavby bolo povolené rozhodnutím č.



Výst.326/5 135/90/H/96 zo dňa 27. 12. 1990, rozhodnutí o zmene v užívaní stavby č. Výst.
327-3280/94-95/Bl zo dňa 5. 1. 1995 a č. D 20072994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa 18. 2. 2008.

Stavebný úrad posúdil podanie a zárove'řx v súlade § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho po.jednávania spojeného s miestnym zist'ovaním vzhradom k tomu, že
stavebnému úradu-sú pomery dobre známe. Kžiadosti bol predložený súhlas MČ
Bratislava Karlova Ves -zo dňa 25. 6. 2009 k predÍženiu nájomného vzt'ahu o dva roky,
závázné kladné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa
12. 6. 2009.

Stavebný úrad v konaní nezistil d6vody brániace vydaniu rozhodnutia. Na základe
uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohoto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho domčenia
na Mestskú čast' Bratislava Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4,
pričom odvolacím orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave (podl'a § 54 správneho
poriadku).Toto rozhodnutie je preskúmQ súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

,4,,)
Ing. Iveta Hanulíková

starostka

Doručí sa účastníkom konania:

MUDr. Miroslava Záhradníková, Majerníkova 9, 841 05 Bratislava
Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Majerníkova 9, 841 05 Bratislava -
vyvesenie verejnej vyhlášky

3. KRS, s r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava

1.

2.

Doručí sa dotknutým orgánom:
4. spis - vyvesenie verejnej vyhlášky
5. a/a2x

Vybavuje Novomeská, tel. č. 601 59 161

Verejná vyhláška

Dátum vyvesenia: í- í zíý Dátum zvesenia: 9{, g/'. 26Ť
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis

7 ,7 , lJ
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D MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 06 Bratislava 4

Č.j.: SÚ/201 1/9739/2359/Predl-KR/Nov Bratislava 16. 08. 2011

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej
stavebný úrad) podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, vznení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s § 5 písm. a)
zákona č. 608/2003 Z. z.?, o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) vznenf neskorších predpisov, § 7 ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov a podl'a §§ 80 a 85 ods. 1 stavebného zákona

predlžuje

Bytový priestor užívaný ako ambulancia - gynekologická ambulancia
byt č. 4, na 2. poschodí bytového domu Majerníkova 9, 841 05 Bratislava,
súp. č. 3048, parc. č. 1426/38 k ú. Bratislava Karlova Ves

stavebníkovi: HORTULANUS, s. r. o., Pustá 3, 841 04 Bratislava

užívanie stavby:
miesto stavby:

do 30. 06. 2017

Uvedená stavba bola povolená rozhodnutím č. Výst.326/5135/90/H/96 zo dňa 27. 12.
1990, rozhodnutí o zmene v užívaní stavby č. j.: Výst. 327-3280/94-95/Bl zo dňa 5. 1. 1995,
č. j.:D 2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa 18. 2. 2008 a č. j.: SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov zo
dňa 17. 8. 2009.

Všetky ustanovenia a podmienky uvedené v citova,nom rozhodnutí zostávajú v platnosti.
Týmto rozhodnutím sta"vebný úrad povol'uje len predÍženie termínu užívania stavby.-

O«lóvodnenie

HORTULANUS, s. r. o., Pustá 3, 841 04 Bratislava požiadal dňa 13. 06. 2011
predÍženie telrmínu užívania vyššie uvedenej stavby. Zároveň predložil nájomnú zmluvu -
ffiluva o nájme nebytových priestorov č. 057 0 31 43 11 zo dňa 10. 06. 2011 uzatvorenej
s Mestskou čast'ou Bratislava- - Karlova Ves s dobou nájmu na dobu určitú do 30. 06. 2017.

o
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Uvedená stavba bola povolená rozhodnutím č. Výst.326/5 135/90/H/90 zo dňa 27. 12. 1990,
rozhodnutí o zmene v užívaní stavby č. j.: Výst. 327-3280/94-95/B 1 zo dňa 5. 1 . 1995, č. j.:D
2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa 18. 2. 2008 a č. j.: SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov zo dňa 17.
08. 2009.

Stavebný úrad po preskúmaní tejto žiadosti vyhovel a rozhodol tak, ako znie výrok
tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Mestskú čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, pričom
odvolacím orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave. Rozhodnutie je preskúmaterné
súdom po vyčerpaní riadnych opravných pro,

-?- *» %

a'2 y,,,)
;w:=, ?.=....? i.:JngiveíaHanulfltova

starostka

i ! /::; ??? /

Doručí sa účastníkom konania:
1. HORTULANUS, s. r. o., Pustá 3, 841 04 Bratislava
2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves zastúpená starostkou Ing. Iveta Hanulíková, Nám.

sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Doručí sa na vyvesenie verejnej vyhlášky a zaslanie po jej potvrdení do spisu:
3. Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania - Vlastníci bytov a nebytových priestorov,

Majerníkova 3, 5, 7, 9, Bratislava na parc. č.1426/38 - doručuje sa toto rozhodnutie
verejnou vyhláškou (podra § 26 správ. poriadku)

4. Magistrát hl. mesta Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - zverejnenie
verejnej vyhlášky

Na vedomie:

5. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, referát
podnikatel'ských činností, obchodných služieb, nebytových priestorov
Karloveská realizačná spoločnost', s r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava
spis,
a/a - 2x

6.
7.
8.

Vybavuje: Novomeská % 602 59 161

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dnf na úradnej
tabuli MČ Bratislava Karlova Ves a zverejňuje sa na úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Posledný deň vyvesenia je dňom domčenia
rozhodnutia.

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

2



5 MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.j.: K'V/Stí/1952/2017/23518/AP Bratislava, 12.l2.20l7
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Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej ' -
stavebný úrad) podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a -stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) zákona č.
608/2003 Z.z. o?štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení
neskoršíc'h predpisov aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovanf
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a § 7a ods. 2 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom i'neste Slovenskej republiky
Bratislave vznení neskorších predpisov, rozhodujúc podl'a § 85 ods. 1 stavebného zákona
a podl'a § 46 zá:ona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej
správny poriadok),

povol'uje zm:enu v užívaní stavby, ktorá spočíva v predÍžení termínu užívania stavby

ROZHODNUTIE

názov stavby:

miesto stavby:

navrhovatel':

,,Bytový priestor užívaný ako ambulancia - gynekologická ambulancia"

byt č. 4 na 2. poschodí bytového domu Majerníkova 9, 841 05 Bratislava
súp. č. 3048, parc. č. 1426/38 v k.ú. Karlova Ves
Hortulanus s.r.o., Pustá 3, 841 04 Bratislava IČO: 35909960

vlastníkpriestoru: Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava

účel stavby: gynekologická ambulancia

póvodná lehota užívania stavby: do 30.06.2017
nová lehota užívania stavby: do 30.06.20l9, resp. do doby ukončenia nájomného vzťahu medzi
nájomcom a prenajímaterom.

Struěný popis:

Zmena vužívaní stavby bola povolená rozhodnutím D-2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa
18.02.2008, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 02.04.2008. Užívanie predmetnej stavby bolo
predÍžené rozhomnutím č. SÚ- 2009/7870/3321/Pred/Nov zo dňa 17.08-.2009 arozhodnutím č.
SU/201 l/973 9/23 59/Predl-KR/Nov zo dňa 16.08.2011 .

Predmetom konania je výhradne zmena lehoty užívania vyššie uvedeného priestoru. Ostatné
podmienky vyššÍe uvedených rozhodnutí zostávajú v platnosti.

Podmienky pre užívanie stavby:
1. Počas užívania stavby je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy týkajúce sa

ochrany životného prostredia, zdravia rudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
2. Prípadné d'alšie zmeny stavby alebo zmeny vspósobe užívania stavby je potrebné

odsúhlasit' na stavebnom úrade.



3. Vlastník stavby je povinný udržiavat' stavbu v dobrom stavebno-technickom stave tak,
aby nevznikalo nebezpečenstvo požiamych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívatel'nost'
v sú?ade s § 86 stavebného zákona.
Navrhovater je povinný dodržat' podi'nienky dotknutých orgánov, ktoré boli dané
vrozhodnutiach, stanoviskách avyjadreniach vpredmetnom konaní. Zároveň je
navrhovater povinný rešpektovať podmienky užívania uvedené vpredchádzajúcich
rozhodnutiach,: c.3. D-2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa 18.02,2008, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 02.04.2008, č.j. SÚ 2009/7870/3321/Pred/Nov zo dňa 17.08.2009
arozhodnutia č. SÚ/2011/9739/2359/Predl-KR/Nov zo dňa 16.08.2011, ak sa tie
nezmenili 'v tomto rozhodnutí.

4.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 15.05.2017 od navrhovatel'a Hortulanus s.r.o., Pustá 3, 841 04l prijal
predÍž«Bratislava žiadost' o predíženie užívacieho povolenia na stavbu ,,Bytový priestor užívaný ako

ambulancia - gynekologická ambulancia" v byte č. 4 na 2. poschodí bytového domu Majemíkova
9, 841 05 Bratislava súp. č. 3048, parc. č. 1426/38 v k.ú. Karlova Ves v k. ú. Karlova Ves. Zmena
v užívaní stavby bola povolená rozhodnutím D-2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa. 18,02.2008, ktorénadobudlo právoplatnost' dňa 02,04.2008. Uživanie predmetnej stavby bolo predÍžené rozhodnutím
č. Sú 2009/7870/3321/Pred/Nov zo dňa 17.08.2009 a rozhodnutím č. SÚ/201 l/9739/2359/Predl-
KR/Nov zo dňa 16.08.20ll.

Vzhl'adom k tomu, že podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre rozhodnutie vo veci,
stavebný úrad rozhodnutím vyzval navrhovatel'a na doplnenie podania, určil lehotu na doplnenie
azároveň prerušil konanie rozhodnutím č. KV/SU/1952/2017/10172/AP zo dňa 26.05.20l7.
Navrhovatel' doplnil podanie dňa 07.06.20l7. Po opůtovnom posúdení predložených dokladov
stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom
č. KV/SU/1952/2017/12864/AP zo dňa lO.07.20l7. Stavebný úrad určil voznámení ozačatí
konania lehotu, v ktorej móžu vzniest' účastníci konania svoje námietky a pripomienky a dotknuté
orgány svoje stanoviská k predmetnej zmene v užívaní stavby.

Vurčenej lehote dňa 21.07.20l7 bol stavebnému úradu predložený úradný záznain
Inšpektorátu práce Bratislava zo dňa 21.07.2017, vktorom Inšpektorát práce konštatuje, ženemí5že objektívne posúdit' zmenu v užívaní stavby spočívajúcu v predÍžení lehoty uží-vania,
nakol'ko nebol určený termín ústneho pojeďnávania spojený s miestnym zist'ovanim. Stavebný
úrad na základe tohto záznamu opátovne oznámil začatie konania alistom č.
KV/SU/1952/2017/13785/AP zo dňa 27.07.20l7 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zist'ovaním a určil, že námietky móžu účastn.íci konania a dotknuté orgány uplatnit' najneskór pri
ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zist'ovaní, k neskoršie podaným námietkam apripomienkam nebude- stavebný úrad prihliadat'. ?Ústne pojednáyanie spojené smiestnym
zist'ovaním bolo vykonané dňa 05.09.20l7. Výsledky ústneho pojednávanía spojeného s miestnym
zist'ovanim sú zaznačené v protoko]e z miestneho zist'ovania.
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Navrhovatel' vkonaní ozmene vužívaní stavby spočívajúcej vpredlžení terrnínu
uživania stavby predložil: Výpis zlistu vlastníctva č. 2815; Rozhodnutie č.
2009/7870/3321/Pre?ov zo dňa 17.08.2009, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 16.09.2009;
Rozhodnutie č. D-2007/2994-391/S-8/Ry/Hr zo dňa 18.02.2008, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 02.04.2008; Výpis zobchodného registra navrhovatera; Zmluvu onájme nebytových
priestorov č. 057 0 14311 zo dňa 13.06.20l1; Dodatok č. 1 zo dňa 12.04.2017 ku Zmluve
onájme nebytových priestorov č. 0570314311 zo dňa 13.06.20l1; Rozhodnutie č.
SÚ/201 1/9739/2359/Preal-KR/Nov zo dňa 16.08.20l1; dok?ad o zaplatení správneho poplatku



vo výške 30 Eur do pokladne MČ Bratislava-Karlova Ves podl'a položky 62 písm. a) bodu 1,
sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov aRevidovaná správa o preskúšaní elektrickej inštalácie č. AMB
Ol/1l/2017 MM zo dňa 28.11.2017.

V konaní boli d'alej uplatnené stanoviská dotknutých orgánov Hasičského a záchranného útvaru
hl. m. SR Bratislavy č. K?RHZ-BA-HZUB6-2884/2017-001 zo dňa 06.09.20l7; závázné
stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava č. 201 7/3245 zo dňa 04.08.20l7 a úradný záznam
Inšpektorátu práce Bratislava zo dňa 21 .07.20l7.

Vzhradom k tomu, že v konaní o zmene v užfvaní stavby podra § 85 stavebného zákona
neboli zistené nedostatky a .dóvody, ktoré by bránili na vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní
stavby spočívajúcej v predÍžení lehoty užívania uvedenej stavby, stavebný úrad rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokove5 časti tohto 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 doručenia. Ak tunajší
stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby abytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

starostka

Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1.

2.

3.

Hortulanus s.r.o., Pustá 3, 841 04 Bratislava
MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Wastníci pozemku a stavby na ňom umiestnenej parc. reg. C č. 1426/38 v k. ú. Karlova Ves.

Na vedomie orgánom:

1.

2.

3.

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
RÚVZ - P.O.BOX. 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 83 2 64 Bratislava 3

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

4. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so
žiadost'ou o vyveserúe verejnej vyhlášky na úradnej tabuli



5. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - .S'0 žiadosí'ou
o zverejnenie verejnej vyMášky na'y'tradnej tabuli

6. Karloveská realizačná spo)očnost', s.r.o., H. Meličkovej l/E, 841 05 Bratis?ava- so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky si bytovom dome na obvyklom mieste.

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):

7.
8.

Hortulanus s.r.o., Pustá 3, 841 04 Bratislava
Mč Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Na vedomie:

9. MČ. Bratislava Karlova Ves - starostka
10. Mč Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia
Il. Mč Bratislava Karlova. Ves - oddelenie územného rozvoja
12. spis
13. 2x a/a

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejno?i vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli Miestneho úradu Mč BratÍslava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň
vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ve-s. Zároverí
sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke wxvw.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nárn. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej
lehoty žiadame zaslat' pótvrdenú verejnú vyhlášku sput'.

Dátum vyvesenia:: ,a,'Í?,..'!',?. ,....?'y'(6átu m doručen ia?: ...a;:. ....a??." .-?': 2y.kátu m zvesen ia :.....;. .a.'. .'. .l'ů'. .?8.

pečiatka a podpis:
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Vybavuje: Ing. Andrej Paulech 02 707 11313, andrej.paulech@kar?.
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