
MESTSKÁ CASŤ BRATISLAVA - KÁRLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/707/2017/7159/VŠ Bratislava 06.04.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a
ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), vnadváznosti na
ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl.
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v spojení s ustanoveniarni § l ods. 1 písm. c) a í§ 5 písm. a)
ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
abývanie aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle §
17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, v konaní podl'a ustanovenia § 66 stavebného
zákona v spojení s ustanovením S, 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia
SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vyhláška č. 453/2000 Z. z.)
v platnom znení a podra ustanovenia S, 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), vydáva

stavebné povolenie
na zmenu dokončenej stavby

názov stavby: ,,Obnova bytového domu"

miesto stavby: stavba - bytový dom, s prideleným súpisným č. 670, evidovaná na liste vlastníctva
č. 1703, situovaná na pozemku reg. ?C? parc. č. 21 77, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere: 394 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 1703, všetko k. ú. Karlova Ves. Stavba sa
nachádza na ul. Sekulská č. 5 v Bratislave,

stavebník: ,,Vlastníci bytov anebytových priestorov Sekulská 5? (evidovaní na liste
vlastníctva č. 1703, k. ú. Karlova Ves),

účel stavby: zlepšenie energetickej hospodárnosti a úspora nákladov na vykurovanie - zateplenie,
odstránenie systémových porúch, predÍženie stavebno-technickej životnosti-bytového domu,

projektová dokumentácia: vypracoval: KACC projekt, s.r.o., Cyprichova 4, 831 54 Bratislava,
zodpovedný projektant: Ing. Michal Karako, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č.: 4785*I1 pre
konštrukcie pozemných stavieb, v terrn?íne l 1/2016,

spósob uskutočnenia stavby: dodávatersky firmou JORDAN - SP, s.r.o., Agátova 1, 844 27,
Bratislava, IČO: 36 705 730



popis stavby:
* Výmena okien na 1. podzemnom podlaží.

Odstránenie plastového obkladu z fasády.
Zateplenie vÉetkých strán obvodového plášt'a domu od lm pod terénom i po atiku strechy
fasádnou minerálnou vlnou a extrudovaným polystyrénom, konkrétne v mieste sokla
zatepl'ovacími doskami XPS hr. 140 mm, na obvodovej stene v miestach lódžií zatepl'ovacími
fasádnymi doskami MW hr. 80 mm a na ostatných obvodových stenách fasádnymi doskami
MW hr. 160 mrn.Vonkajšie povrchové vrstvy ETICS-u musia byt' aplikované presne podl'a
detailov v PD vrátane použitia omietkových líšt, rohových líšt, dilatačných líšt, tesniacich pásov
a povrazcov, tmelov a pod. Všetky tieto výrobky musia byt' vhodné na dané použitie svojím
certifikátom.

Vyspravenie a omietnutie lodžií bez zateplenia. Na všetky vonkajšie obvodové steny bude
použitá tenkowstvá omietka škrabaná stredozrnná.
Výmena nášl'apných vrstiev lódžií.
Zosilnenie lodžiových dosiek vystuženým nadbetónovaním spriahnutým s lodžiovými doskami
Výmena ocel'ových zábradlí lodžií, ktoré budú demontované v plnom rozsahu. Existujúce
styčnfkové plechy zabudované do lodžiových panelov sa nahradia novými a kotvit' sa budú
chemickými kotvarni n 12 typu HILTY. Zábradlie lódžií bude kotvené do lodžiových stien v
úrovni madla a spodného rámu, stojky budú pritlačené o dlažbu rektifikačnými skrutkami.
Výplň rárnov zábradlia je navrhnutá z kompaktných laminátových dosák HPL hr. 6 mrn.
Zateplenie stropu 1. podzemného podlažia tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50 mm.
Zateplenie strechy tvrdeným polystyrénom EPS 150 S Stabil hr. 180mm, zdvihnutie atiky a
všetkých šácht.
Výmena hydroizolácie na stenách pod terénom
dokumentácie, výkres č. 14 NOVÝ STAV - Detaily.
Vytvorenie novej drenáže okolo objektu, ktorá bude vyspádovaná do vsakovacích šácht.
Posúdenie rekonštrukcie bleskozvodu. Zvody na fasáde, ktorá sa bude zatepl'ovat' a zberacie
vedenie na streche je potrebné demontovat" a po zateplení fasády a strechy znovu zrealizovat'
bleskozvodné zariadenie podra priloženej dokumentácie, ktorá zachytáva zberacie a zvodové
vedenia v p8vodnom rozsahu.
Strechy lodžií a striešky nad vchodom budú opatrené poistnou hydroizoláciou a oplechovaním.

*

Podrobnejšie podl'a projektovejza novu.

@

*

Stavebník k žiadosti o stavebné povolenie doložil:
1. Doklad ouhradení správneho poplatku podl'a Položky 60c písm. e) bod 2. Sadzobníka

správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, vo výške 100 €, bol uhradený do pokladne Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, dňa 14.1 2.20 16.

2. Projektová dokumentácia, vypracovaná: KACC projekt, s.r.o., Cyprichova 4, 831 54 Bratislava,
zodpovedný projektant: Ing. Michal Karako, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI
4785*?l, v termíne 1 l/2016.

3. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú vypracoval Ing. Zdenko Repček, Zgútha
Vrbického 16, 031 0l Liptovský Mikuláš, špecialista požiarnej ochrany, reg. č. 76/2013,
v termíne 1 1/2016.

4. Teplotechnické posúdenie budovy aEnergetické hodnotenie budovy, vypracoval Ing. Michal
Karako - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 4785*?l, v termíne 1 1/20 16.

5. Statický posudok, vypracoval Ing. Igor Zigo, Kukučínova 23, 040 0l Kočice, autorizovaný
stavebný inžinier, reg. č. SKSI 0292*A*3-1, v termíne 1 l/2016.

6. Projekt - Bleskozvod, vypracoval Ing. Jozef Jusko, Eisnerova 17, 841 07 Bratislava,
autorizovaný stavebný inžinier SKSI elektrotechnické zariadenia, reg. č. SKSI 3080*14,
osvedčenie IBP číslo 861 IBA 1998 EZ P A, Bl E2, v terrníne l1/2016.

7. Odborný posudok na výskyt chránených druhov živočíchov v bytovom dome na Sekulskej 5,Iskej
, IČ?vypracoval Mgr. Ján Karavský, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, ICO:

17058520, zo dňa26.l.20l7.
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Podmienky pre realizáciu stavby:
1. Stavebné práce budú uskutočnené podl'a projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala

kancelária: KACC projekt, s.r.o., Cyprichova 4, 831 54 Bratislava, zodpovedný projektant:
Ing. Michal Karako, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKSI 4785*Jl, vtermíne
11/2016.

Za realizovaternost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona).
So stavebnýrni prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný
úrad.

Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného
zákona).
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú závuzné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona ). Stavebník sa nesmie
odchýlit' od schválenej projektovej dokumentácie. Každú zmenu stavby nie je možné
uskutočnit' bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.
Uskutočnenie stavby bude zrealizované dodávatel"sky, stavebník je povinný do 15 dní po
ukončení výberového konania oznámit' stavebnému úradu meno, (názov), adresu, (sídlo)
dodávatel'a stavebných prác (§62 ods.l písm. d a Fg 66 ods. 3, písm. h stav. zákona) a
zabezpečenie odborného vedenia stavby - stavbyvedúci (§ 44 resp. § 45, § 46a, b stav.
zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byt' začaté zo stavebnými
prácami.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.2 písm.d) stav. zákona).
V prípade, že nie je možné z vúžnych dóvodov stavbu dokončit' v určenej lehote, stavebník
pomiada stavebný úrad o predÍženie lehoty na ukončenie stavby pred-jeho uplynutím s
uvedením d6vodu podl'a § 68 stavebného zákona.
Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe
k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i,ods. 5
stav. zákona), stavebné povolenie a stavebný, príp. montážny deru'iík. (§ 46d stav. zákona a
v F§ 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.), t-.j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby
ana výkon štátneho stavebného dohradu. Stavebný denník je súčast'ou dokumentácie
uloženej na stavenisku; do stavebného denníka sa zapisujú všetky dóležité údaje o
stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohl'adu, štátneho dozom, dozoru
projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach
ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci
alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
Pri výstavbe a pri užívaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53
stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
ovšeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami sobmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientácie a prfslušné normy STN.

10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržat' všetky platné a účinné predpisy a normy
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na
stavenisku hlavne podra ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

1l . Na uskutočnenie stavby možno navrhnút' a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm.
g) a § 43f stav. zákona), ktorý je podl'a osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav.
výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadenfm
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011. Do'klady o overení požadovaných
vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní
spojenom s miestnym zist'ovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

12. Stavebnfk je povinný bezodkladne ohlásit' povol'ujúcemu stavebnému úradu a Krajskému
pamiatkovému úradu v Bratislave, výskyt zvláštnych predmetov a iných ve«:A, ktoré sa
objavili pri výkopoch a ktoré mí5žu mat' pamiatkový alebo archeologický charakter a
vyčkat' na d'alšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác (podl'a ustanovenia § 40 ods. 2 a3 zákona č. 238/2014 o ochrane
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pamiatkového fondu) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny ú do obhliadky Krajským
pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou.

13. Dokončenú stavbu, alebo jej čast' sp«5sobilú na samostatné užívanie možno užívat' až po jej
skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podl'a § 82 stavebného zákona
stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie
priloží doklady v zmysle í§ 17 a ?B 18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..

14. Stavenisko musí:
@ byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osí'b na miestach, kde m8že d8jst' k ohrozeniu

života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného zákona). Stavebník je povinný pred začatím
stavby umiestnit' na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko tabul'u primeraných
rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie stavby (druh a účel)
b/ označenie stavebníka (meno a adresa)
c/ zhotovitel'a stavby (rneno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
d/ termín začatia a ukončenia stavby
e/ stavebný úrad, ktorý stavbu povolil a kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného
stavebného povolenia)
tabul'u ponechá na stavenisku až do kolaudácie,
mat' zriadený vjazd avýjazd zmiestnej komunikácie alebo zúčelovej komunikácie na
prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistit' (§43i
ods. 3 písm.c) stav. zákona),
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
urniestnenie zariadenia staveniska (§43i ods. 3, písm. d) stav. zákona) na príslušnom
stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovat' stavebné práce výlučne na
pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzt'ah,
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na
riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve aspósobe
zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust.
zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch adoplnení niektorých zákonov vznenf neskorších
predpisov a Všeobecne závázného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy
jeho doplnení nariadením č. 14/201 l a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves o dodtžiavaní poriadku a čistoty,
umožňovat' bezpečný pohyb osí5b vykonávajúcich stavebné práce (8, 43i ods. 3 pism. e) stav.
zákona), mat' vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác apohyb ose+b
vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. g) stav. zákona),
byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku
avjeho okolí (§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore arozvoji verejného zdravia..), ako aj ochrana životného prostredia podl'a
osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon
č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

15.Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia aosobitných záujmov
dodržat' tňeto podmienky:
Stavebník je povinný v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v platnom znení, vykonávat' stavebné práce tak, aby neohrozil, nesp6sobil alebo
nezničil rastliny alebo živočíchy, alebo biotopy, musí postupovat' tak, aby nedochádzalo
k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Ak by stavebná činnost' viedla
k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov, alebo k ich degenerácii, k narušeniu ich
rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, stavebník je povim'iý stavebnú
činnost' prerušit' na dobu, pokým toto nebezpečenstvo nepominie alebo zvolit' iný bezpečný
technologický postup alebo stavebnú činnost' zastavit'.

*

a umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a
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Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmá § 27-29.
Dodržiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Neporušovat' hlavne vnoci avdňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný
odpočinok aprávo na priaznivé životné prostredie vyjadrené vzákone č. 460/1992 Zb.
Ústava SR, v znení nes-korších predpisov l Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel -
čl.44-ods. 1 .

počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' §5 Všeobecne záviného nariadenia
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.lO.20l3 o pravidlách času
predaja v obchode, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, podl'a ktorého možno
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 neínóžu realizovat' v dňoch prac. pokoja
a sviatkov.

zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvaterov
adodržiavat' ustanovenia dodávatel' stavby je povinný dodržat' Vyhlášku MPSVaR č.
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej sp«"sobilosti
na výkon niektorých pracovných činnostf.

16. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem ( hodní"t-prekročenie
24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie
komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií
a chodníkov pril'ahlých k stavbe a verejných priestranstiev
nepretržité prekrytie kontajnerov vel'koobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

17. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia
l'udí a životného prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 2,
písm. b/ a ods. 3 stav. zákona):
pri realizácii stavby maximálne obmedzit' znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
zabezpečit' dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
vykonat' opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných
stavebných pomócok na susedné pozemky,
dbat', aby čo najmenej rušil užívanie okolia stavby a aby vykonávanými prácami nevznikli
škody, ktorým možno zabránit'.
v prípade poškodenia okolia stavby a majetku uviest' ho do póvodného stavu.
stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí

18. Osobitné podmienky:
Stavebník je povinný uskutočňovat' stavebné práce a zriad'ovat' stavenisko výlučne na
pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzt'ah. Bez súhlasu majitel'a nie
je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve
stavebníka, t.3. na uliciach, chodníkoch a podobne.
Rešpektovat' ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny, ako aj
Všeobecne závázné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň
na území hl. m. SR Bratislavy.

19. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si povolenia, podl'a
stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (podra potreby a rozsahu stavebných
prác) aj :
povolenie na zaujatie verejného priestranstva napríklad pre zriadenie staveniska na
príslušnom úrade, ktorým je Mestská čast' Bratislava- Karlova Ves, resp. aj vlastníka
pozemku (ak vlastník pozemku nie je stavebník).
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20. Stavebník je povinný k žiadosti o návrh na kolaudačné rozhodnutie v zmysle § 17 a
§18 vyhlášky MZP ě. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona priložit' aj doklady:
doklady o množstve a speísobe zneškodnenia odpadu, prípadne o ich prevzatí zmluvnou
stranou, pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení
niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov a Všeobecne závázného nariadenia hl. m.
SR Bratislavy č.l2/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy jeho doplnení nariadenfm č. 14/201 l a VZN č.
2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní poriadku a čistoty,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú
použité iba také stavebné výrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a S, 43f stav. zákona), ktoré sú
podl'a osobitných predpisov (zákon č. 1 33/20 13 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v
stavbe na zamýšl'aný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlmnentu a rady (EU) č.
305/2011.

21. Stavebník je povinný zohl'adnit' a rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých
orgánov:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
avybraných zložiek životného prostredia, závuzné stanovisko - vyjadrenie zhl'adiska
odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-16/110906/CEM/IV zo dňa 19.l2.2016:
Z hl'adiska odpadového hospodárstva Okresný úrad nemá nárnietky k predmetnej stavbe za
dodržania nasledovných podmienok:
1. P5vodca stavebných odpadov je povinný dodížiavat' ustanovenia § 14 č. 79/2015 o odpadoch
(d'alej len zákon o odpadoch), napr.:
íí správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,

zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
a) prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut' na

prípravu na opátovné pouŽitie inému,
b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo úí:elné zabezpečit' jeho prípravu

na opátovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho

recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
d) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné

zhodnotenie,
odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sárn,
viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§2
vyhláška MžP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných
odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a
nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho
roka.

2. Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho
vzniku (t. j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia verkoobjemového kontajnera),
následne sa musí odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.

*

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v
Bratislave v Odbornom posudku na výskyt chránených druhov živočíchov zo dňa 26.1.2017
navrhla tieto opatrenia:
Na základe zistených skutočností možno konštatovat', že realizované stavebné práce neohrozia
chránené druhy živočíchov, ak budú realizované za dodržania nasledovných podmienok
zretel'om na ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. § 4 odsek 1. a 2. A zákona 506/20 13 Z.z. :
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1. Pred zahájením zatepl'ovacích prác, resp. v čo najkratšom čase po postavení lešenia, bude
osobou s príslušnými odbornými skúsenost'ami vykonaná podrobná kontrola vnútorných
priestorov fasády, vrátane priestorov pod okennými parapetmi a podstrešnými štrbinami pod
atikou s použitím inšpekčnej kamery. Na miestach, kde bude zistená prítomnost' netopierov sa
vykonajú také opatrenia (dočasne sa nainštalujú výpustné rúrky - jednosmerné úzavery), ktoré
zamedzia uvázneniu netopierov v ich úkrytoch (napr. v dí"sledku prekrytia vstupov do úkrytov
zateprovacou vrstvou). Investor v súčinnosti s odborne sp6sobilou osobou s odbornými
skúsenost'ami, ktorá je držiterom príslušnej výnimky zo zákazov v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z na vlastné náklady zabezpečí vyst'ahovanie netopierov.

2. Kompenzačné opatrenia za zničené biotopy chránených druhov živočíchov určí príslušne
odborne spósobilá osoba. Za účelom zachovania hniezd, úkíytov, miest odpočinku a miest
zimovania dohl'adaných chránených druhov živočíchov investor na vlastné náklady zabezpečí
inštaláciu hniezdnych búdok na fasádu objektu ako kompenzáciu za stratené biotopy, ktoré po
zateplení bytového domu zostanú pre chránené druhy živočíchov zneprístupnené, či
zlikvidované. Navrhovaný počet a umiestnenie hniezdnych búdok sú uvedené v Prílohe č. 1
tohto odborného posudku.

V prípade, že počas realizácie stavebných prác bude v bytovom dome zistená prítomnost'
chránených živočíchov (napr. hniezda, alebo jedince vtákov a netopierov), ktoré neboli zistené pri
prvotnej obhliadke, realizátor stavby by mal o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomit' príslušný
orgán štátnej správy (Okresný úrad ŽP v Bratislave alebo Štátna ochrana prírody, RCOP Bratislava)
alebo držitel'a výnimky na manipuláciu s chránenými živočíchmi a zabezpečit' miesto tak, aby
nedošlo k ohrozeniu a usmrteniu dohl'adaných živočfchov.
Upozornenie: V zmysle zákona o ochrane prírody a krafiny a vyhlášky MZP SR č. 24/2003 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, na odchyt a akúkorvek manipuláciu s
chránenými druhmi, ich hniezdami a vývžnovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných
zákazov uvedených v zákone o ochraíqe prírody a krajiny, ktorú uderuje príslušný orgán štátnej
správy.
V prípade nedodržania uvedených zákazov a kompenzačných opatrení móže orgán ochrany prírody
uložžt' pokutu vo výške 33 193,91 € v prípade právrúckej osoby a 9 958,19 € v prípade fyzickej
osoby ako aj povinnost' vykonat' opatrenia na nápravu veci.
Odporúčané umiestnenie hniezdnych búdok
Búdky navrhujeme umiestnit' v róznorodých pozíciách, aby v prípade vyšších počtov nevytvárali
symetrické štruktúry, v ktorých sa živočíchy vel'mi t'ažko orientujú. Je potrebné, aby kompenzovali
a vytvárali v čo najvyššej miere póvodnú r«"znorodost' obsadených hniezdisk.
Tieto navrhnuté počty kompenzujú stratu póvodne využívaných biotopov:
Búdky pre chránené druhy vtáctva, spolu:

APUS 3k (materiál XPS, 3 komorové, kombinovan orientácia vletových otvorov) - 5 ks -
umiestnenie na severnej (2 ks), južnej (2 ks) a východnej strane fasády (l ks)
APUS 4k (materiál XPS, 4 komorové, kombinovaná orientácia vletových otvorov) - 5 ks -
umiestnenie na severnej (2 ks), južnej (2 ks) a východnej strane fasády (l ks)
Búdky pre netopiere, spolu:
MINI-B (materiál XPS, l komorové, spredu orientované štrbinové vletové otvory) - 4 ks -
umiestnenie na západnej strane fasády v stredovej časti ( po l ks na každé poschodie)
Rozmery týchto jednotlivých búdok, sp6sob ich osadenia a kotvenia je podrobnejšie uvedený v
tomto Odbornom posudku na výskyt chránených druhov živočíchov zo dňa 26.1.20l7.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako dotknutý orgán ochrany prírody okresu vydal
dňa 20.12.2016 pod číslom OU-BA-OSZP3-2016/111650/TEJ, podl'a § 9 ods. 2 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,,zákon")
toto stanovisko:

1. Bytový dom sa nachádza v zastavanom územf obce s prvým stupňom ochrany podl'a § 12
zákona

7



2. Zateplenie bytového domu a s tým súvisiace stavebné práce nepredstavujú podl'a citovaného
zákona v území činnost' zakázanú, alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany
prírody.

3. Podl'a Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994) sa
v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor ani genofondová plocha.

4. Na výrub drevín pri realizácii drenáže a hydroizolácie sa vyžaduje súhlas podra 83 47 ods. 3
zákona, na vydanie ktorého je príslušná mestská čast' Bratislava - Karlova Ves.

5. Upozorňujeme , že dreviny v blízkosti stavby, ktoré ostávajú zachované, je potrebné chránit'
opatreniami podra STN 83 70 10 0chrana prírody - ošetrovanie, udržíavanie a ochrana
stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň,
korerí»ová sústava) pred poškodením.

6. V súvislosti so záujmami druhovej ochrany upozorňujeme na možný výskyt chránených
živočíchov, napr. r8znych druhov netopierov alebo vtákov, ktoré osídl'ujú vetracie šachty, r6zne
štrbiny a podkrovné priestory najmá v starších budovách, čfm sa aj stavby v urbanizovanom
prostredí stávajú ich prirodzeným areálom. Za chránené živočíchy sa podra § 33 ods. 3 zákona
považujú aj všetky druhy vol'ne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúce na európskom území
členských štátov Európskej únie.

7. Podra § 35 ods. 1 a 2 zákona chráneného živočícha je zakázané úmyselne odchytávat' v jeho
prirodzenom areáli, úmyselne zraňovat' alebo usmrcovat' v jeho prirodzenom areáli, úmyselne
rušit' v jeho prirodzenom areáli, najmá v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mlád'at,
zimného spánku, alebo migrácie, zbierat' alebo úmyselne poškodzovat' alebo ničit' vajcia
chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo vornej prírode alebo držat' ich vrátane
prázdnych vajec, odstraňovat' alebo úmyselne poškodzovat' alebo ničit' hniezda chráneného
živočícha v jeho prirodzenom areáli, poškodzovat' alebo ničit' miesta rozmnožovania alebo
miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, atd'. Nedodížanie zákazu
činnostf uvedených v F§ 35 citovaného zákona je protiprávnym konaním, za ktoré m«"že byt'
uložená pokuta, prepadnutie veci, ako aj povinnost' vykonat' opatrenia na nápravu následkov
protiprávneho konania.

8. Podra 83 4 ods. 1 zákona každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou m8že ohrozit', poškodit' alebo
zničit' rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovat' tak, aby nedochádzalo k
ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Ak činnost' uvedená v í§ 4 ods. 1
zákona vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k
namšeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany
prírody a krajiny túto činnost' po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.
S ohl'adom na hniezdenie vtákov a letných kolónií netopierov vykonávanie stavebných prác je
najmenej vhodné v období od začiatku apríla do začiatku septembra. V prípade zistenia výskytu
chránených živočíchov je potrebné bezodkladne o tom informovat' Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia a stavebné práce prispeísobit' požiadavkám druhovej ochrany. O výnirnke
zo zákazov ustanovených v § 35 zákona móže za podmienok ustanovených v § 40 zákona
rozhodnút' len Ministerstvo životného prostredia SR.

Investor je povinný oboznámit' realizátora stavby s týmto vyjadrením.
Všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné, námietky a pripomienky
účastníkov konania neboli v tomto konaní uplatnené.

9.

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred
uplynutím tejto zákonom stanovenej lehoty, móže zobjektívnych dóvodov, požiadat' ojej.ynutÍm

dÍženiepredlženie. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov stavebníka.
Upozornenie: Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnost' počas vykonávania stavebných
prác dodížiavat' ustanovenia 8, 5 Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby,
rekonštrukcie stavieb a bytov, podra ktorého možno 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
nem6žu realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov.
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Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa
14. 12.2016 žiadost' o stavebné povolenie, z toho istého dňa na stavbu: ,,Obnova bytového domu?,
miesto stavby: stavba - bytový dom Sekulská 5, súpis. č. stavby 670, pozemok parc. č. 21 77 v k.ú.
Karlova Ves, od stavebníka: Vlastníci bytov Sekulská 5, 841 04 Bratislava (evidovaní na liste
vlastníctva č. 1 703, k. ú. Karlova Ves). Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Stavba sa má realizovat' podra projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnost': KACC
projekt, s.r.o., zodpovedný projektant: Ing. Michal Karako, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č.
4785*?l, v novembri 2016.
Stavebník doplnil podanie o jednotlivé stanoviská dotknutých orgánov dňa 18. 1.2017 a 26.1.2017.
Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podl'a platného právneho stavu v súlade s § 59
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povol'ovaná stavba m«"že priamo dotýkat' ich vlastníckych
alebo iných práv k pozemkom alebo stavbám, k bytom a nebytovým priestorom.
Stavebník spolu so žiadost'ou o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu predložil na
stavebný úrad: projektovú dokumentáciu vypracovanú spoločnost'ou: KACC projekt, s.r.o.,
zodpovedný projektant: Ing. Michal Karako, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 4785*Íl,
v novembri 2016., Správny poplatok stanovený podl'a Sadzobnfka správnych poplatkov pol. 60
písm. c) ods. 2, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, spolu vo výške 100,00 eur, uhradený do pokladne Miestneho úradu Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves dňa 14. 12.2016.

Stavebník taktiež predložil v súlade s ustanovením § 140a ods.l písm. a) stavebného zákona
závuzné stanoviská, stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov t. j.
orgánov verejnej správy, chrániacich záujmy uvedené v § 126 ods. 1, svedčiace o tom, že stavba
nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmá so zámermi územného plánu, neohrozuje životné
prostredie ani neprimerane neobmedzuje práva ostatných účastníkov konania: Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hl'adiska odpadového hospodárstva
č. OU-BA-OSZP3-16/110906/CEM/IV zo dňa 19.12.2016, Hasičský a záchranný útvar hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3903/2016 zo dňa
29. 12.2016, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2016/1 l 1650/TEJ
zo dňa 20.12.2016, Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 0l Bratislava, Odborné
stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2729/1/2016 zo dňa 05.10.2016, Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Odborný posudok
na výskyt chránených druhov živočíchov zo dňa 26. 1.2017.

Tieto dotknuté orgány sa k povoleniu predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za
dodížania nimi určených podmienok, ktoré boli zapracované do záviných podmienok tohto
rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh podl'a ustanovenia F3 62 ods. 1 stavebného zákona, vspojenf
s ustanoveniami F3 8 a 8;; 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vplatnom znení a usúdil, že návrh
poskytol dostatočný podklad pre posúdenie povolenia predmetnej stavby, najmá či dokumentácia
'spíňa zastavovacie -podmienky -určené územným plánom zón-y aleb-o podmienky územného
rozhodnutia, či spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochra'ny životného
prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú podmienky
bezpečnosti práce a technických zariadení, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky ochrany prírody, či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na
riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovat' osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, prípadne
či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou
osobou, či budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá
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s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných energetických systémov a pod. a
tým spÍňa náležitosti pre vydanie rozhodnutia v danej veci.
Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 správneho poriadku a
v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začal stavebné konanie o povolení vyššie
uvedenej stavby, čo v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, z d«'vodu verkého počtu
účastníkov konania oznámil známym účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a v súlade
sustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknutým orgánom jednotlivo listom č.
KV/SU/707/2017/2327/VŠ zo dňa 30.1.2017 a súčasne v-zmysle ustanovenia § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania z d8vodu, že pomery
stavby sú mu dobre známe a žiadost' poskytla dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že námietky m6žu
účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia na
tunajšom úrade a upozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky a pripomienky
nebude prihliadat'. V rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 6 stavebného zákona
móžu oznámit' svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Námietky a pripomienky k začatiu stavebného konania si účastníci konania ani dotknuté orgány
v zákonnej lehote neuplatnili.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že realizáciou abudúcim užívaním stavby nebudú
ohrozené záujmy cmánené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a
osobitnými predpismi, nezistil d«5vody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Tunajší stavebný úrad
konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia a preto rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia), v súlade s F3 53 a e) 54 správneho
poriadku. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadočudne právoplatnost', je
možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho pori@dk3
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?: projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom prevezme stavebnik osobne počas
stránkových dní stavebného úradu.

Doručí sa úěastníkom konania:

1. Ing. Michal Karako, KACC, s.r.o., Cyprichova 4, 831 54 Bratislava - projektant
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
Z dóvodu velkého počtu účastníkov konania - vlastníkov bytov bytového domu Sekulská 5,
súpis. č. stavby 670 a vlastníkov pozemkov parc. č. 2177 v k.ú. Karlova Ves, doručuje sa
toto oznámenie verejnou vyhláškou (podra § 61, ods.4 stavebného zákona).

2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky
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3. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so
žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

4.

5.
6.
7.

Doručí sa dotla'iutým orgánom:
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3

- orgán ochrany prírody
- referát odpadového hospodárstva
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Jeséniova
17D, 831 0l Bratislava.

Na vedomie:

Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ing. Tatiana Andová, Sekulská 5, 841 0l Bratislava - so
žiadost'ou o zverejnenie verejnej vyhlášky a po jej zverejnení zaslanie do spisu

9. MČ Bratislava-Karlova Ves-starostka
10. MČ Bratislava-Karlova Ves - odd. dopravy a život. prostredia - referát životného prostredia
1l.spis
12. 2 x a}a

8.

Verejná vyhláška:
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dnf na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Posledný deň vyvesenia je dňom domčenia
oznámenia. Zároveň sa oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat' verejnú
vyhlášku spát'.

Dátum vyvesenia:.21.:!I:..?!9LŤ
pečiatka a podpis: ,

J

MIESTNY úRAD MESTSKEJ čASTl
BRATISLAVA - KARLOVA VE!!Í

NÁM. SV. FRANTIšŮ-i
842 82 BRATISLAVA 4

-58-

Dátum doručenia:.'Í:,'Í,,,!,,a!"
pečiatka a podpis:' ?-1-

MlcSTNY URAD MESTSKE!.va';'3':i
RQůTlC'l ruív -a--'BRATISLAVA -aŘA'Í'?'L'OVA VE?'-. . -=iut.vVt'l VtNÁM. SV FRANTIšKA 8

842 82 BRA'TlŠÍ:A'Ú;'?4
-58-

Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. arch. Wadimíra Šabíková 02 602 59 252
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