
@ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.3.: KV/SU/199/2018/14784/AP- 3-= Bratislava 1l.09.2018

ROZHODNUTIE

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
(stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov (d'alej stavebný zákon) v spojení s F3 5 písm.
a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, §7a ods. 2 písm.i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/'1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov, podl'a Fg 88 ods. 2 a § 88a ods. 2 a ods. 6 písm. a, v spojení s § 88 ods.
1 písm. b stavebného zákona a podl'a §§ 46 a 47 zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok),

nariad'uje stavebníkovi odstránenie

zmeny dokončenej stavby bytového domu súp. č. 3464 umiestneného na parc. č. 256/19 v k. ú.
Karlova Ves spočívajúcej v stavebných úpravách bytu č. l na 1. poschodí.

Vlastník bytu:
Stavebník:

Ing. Roman Gětzl, Hornoulická 71 7/25, 972 0l Bojnice
Ing. Peter Šimeček, Pernecká 33, 841 04 Bratislava

v lehote do 120 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Struěný popis:
Predmetom odstránenia sú stavebné úpravy vyššie uvedeného bytu zistené dňa 03.lO.20l7

pri výkone kontroly orgánom štátneho stavebného dohl'adu, t. j. dispozičné úpravy, zváčšenie
podlahovej plochy spálne vysunutím sklenej deliacej konštrukcie o O,6 m do priestoru lodžie,
dobudovanie d'alšej kúperne prístupnej zo spálne súvisiace so zmenšením podlahovej plochy
obývačky s kuchyňou; drobné dispozičné úpravy chodby a prvej kúpel'ne tak aby konečný stav po
odstránení bol totožný s existujúcim stavom vyznačenom vo výkrese (podl'a legendy) doloženom
formou emailu dňa 10.10.2017 ako súčast' záznamu výkony kontroly orgánom štátneho stavebného
dohl'adu dňa 03. 10.2017 a ktorý je prílohou tohto rozhodnutia.

Pre odstránenie stavby stanovuje stavebný úrad nasledovné podmienky:

Stavebník je povinný odstránenie stavby vykonat' prostredníctvom oprávnenej právnickej alebo
fyzickej osoby. Náklady na odstránenie stavby znáša stavebník.
Odstránenie stavby je možné vykonávat' len podl'a technologického postupu odstraňovania
stavby vypracovaného oprávnenou osobou, ktorý musí byt' k dispozícii na mieste stavby a ktorý
zabezpečí stavebník pred začatím odstraňovania stavby.
Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín skutočného začatia prác na odstránení
stavby do 15 dní od začatia prác.

4. Stavba sa bude odstraňovat' postupným rozoberaním stavby dostupnými stavebnými
mechanizmami, bez použitia trhavín.
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5. Stavba sa musí odstraňovat' tak, aby nebola ohrozená stabilita susedných stavieb,
prevádzkyschopnost' sietí technického vybavenia v dosahu stavby, bezpečnost' os«"b, a aby okolie
nebolo touto činnost'ou obt'ažované nad prípustnú mieru.

6. Stavebník bude nakladat' s odpadom, ktorý vznikne počas odstraňovania stavby, v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. oodpadoch ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov.

7. Pri odstraňovaní stavby budú dodížané ustanovenia príslušných predpisov o ochrane života a
obezpečnosti práce, atechnických zariadeniachpri stavebných prácach, najmá vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej sp8sobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

8. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri prácach na odstraňovaní stavby nedošlo k spósobeniu
škód na susedných bytoch a spoločných častiach bytového domu a k poškodeniu iného majetku.
Stavebník zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných bytoch a spoločných častiach bytového
domu, pokial' ju nevyvolal ich závadný stav.

9. Stavebník zabezpečí vykonanie takých opatrení, ktorými pri odstraňovani stavby bude
zabezpečená bezpečnost' chodcov a bezpečnost' dopravy na pril'ahlých komunikáciách.

10. Ukoněenie odstránenia stavby je stavebník povinný písomne oznámit' stavebnému úradu
najneskór do 15 dní od ukončenia odstránenia stavby.

1l. Toto rozhodnutie sa nevzt'ahuje na stavebné úpravy alebo stavby, ktoré boli riadne povolené,
resp. odsúhlasené príslušným stavebným úradom.

UPOZORNENIE:
s Stavebník je povinný zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval
obyvatel'ov a dodržiavat' ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. zo dňa
16. 08. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií? ako aj na dodržiavanie ostatných
právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.

Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' §5 Všeobecne záváznéiník j
? MČ

m

nariadenie MČ Bratislava "- Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.20l3 o pravidlách času predaja
v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby, rekonštmkcie stavieb a bytov.

O d ó v o d ne n i e :

Na základe podnetu advokátskej kancelárie Mgr. Lena Pištová, Račianska 66, 831 02
Bratislava, ktorá zastupuje správcu bytového domu Pernecká 33, Bratislava, bol dňa 03.10.2017
v byte č. 1 na 1. poschodí bytového domu so súp. č. 3646 umiestneného na parc. č. 256/19 v k. ú.
Karlova Ves vykonaný štátny stavebný dohrad, pri ktorom boli zistené zrealizované stavebné úpravy
vyžadujúce si súhlas stavebného úradu s ohlásením, resp. stavebné povolenie. V predmetnom byte
boli zrealizované dispozičné úpravy, najmá zváčšenie podlahovej plochy spálne vysunutím sklenej
deliacej konštrukcie o 0,6 m do priestoru lodžie; dobudovanie d'alšej kúpel'ne prístupnej zo spálne,
zmenšenie podlahovej plochy obývačky skuchyňou; drobné dispozičné úpravy chodby aprvejkúperne. Prítomný sta;ebník, -ktorý je nájomcom kontrolovaného bytu, Ing. Peter Šimeček, Perneckáájomcí

ŠSD33, 841 04 Bratislava, nevedel orgánu ŠSD preukázat', že zistené stavebné úpravy boli povolené,
resp. odsúhlasené stavebným úradom.

Stavebný úrad na podklade výsledkov štátneho stavebného dohl'adu vykonaného dňa
03.10.2017 začal konanie o dodatočnom povolení (odstránení) stavby a zároveň písomnost'ou č.
KV/SU/2745/2017/17585/AP zo dňa 17.lO.20l7 vyzval stavebníka Ing. Petra Šimečeka, Pernecká
33, 841 05 Bratislava aby v určenej lehote predložil najmá požadované doklady, ktoré preukážu že
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými zákonom č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorších zmien a doplnkov
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(d'alej stavebný zákon), najmá s ciel'mi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi
a premšil konanie. Stavebný úrad v písomnosti č. KV/SU/2745/201 7/l 7585/AP zo dňa 17.10.2017
upozornil okrem iného aj na povinnost' nariadit' odstránenie stavby vprípade nepredloženia
požadovaných dokladov v určenej lehote vrátane žiadosti o dodatočné povolenie stavby.

Písomnost' č. KV/SU/2745/2017/17585/AP zo dňa 17.10.20l7 bola domčovaná formou
verejnej vyhlášky z d«5vodu vel'kého počtu účastníkov konania v súlade s § 61 ods. 4 stavebného
zákona, pričom za deň domčenia bol považovaný 15. deň jej vyvesenia, t. j. 08.11.2017. Od tohto
dňa začala plynút' 120 dňová lehota na predloženie najmá požadovaných dokladov. Stavebník však
vurčenej lehote požadované doklady nedoplnil ani iným sp«"sobom so stavebným úradom
nekomunikoval apreto stavebný úrad vsúlade so základnými pravidlami konania listom č.
KV/SU/199/2018/5364/AP zo dňa 16.03.2018 stavebníka opátovne vyzval na doplnenie najmá
požadovaných dokladov, pričom predÍžil lehotu na doplnenie o 30 dní odo dňa doručenia opátovnej
výzvy. Stavebný úrad forrnou emailu dňa 05.06.2018 stavebníka upozornil na uplynutie lehoty
určenej na doplnenie požadovaných dokladov. Aj ked' stavebník v odpovedi na email (05.06.2018)
uviedol, že v predmetnej veci koná, do spisového materiálu nedoplnil žiadost' o dodatočné povolenie
stavby ani žiaden iný požadovaný doklad v zmysle výzvy č. KV/SU/2745/2017/17585/AP zo dňa
17. 10.2017 a ani nepožiadal stavebný úrad o predÍženie lehoty, hoci bol o tejto možnosti upozornený
aj v liste č. KV/SU/199/2018/5364/AP zo dňa 16.03.2018. Stavebný úrad konštatuje, že k doplneniu
nedošlo v určenej ani v predÍženej lehote (do 09.04.2018),

Stavebný-úrad po uplynutí predÍženej lehoty listom č. č. KV/SU/199/2018/10500/AP zo dňa
14.06.20l8 upovedomil ostatných účastníkov o priebehu konania a určil lehotu 7 pracovných dní na
vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia o odstránení stavby.
-Vurčenejlehotebolostavebnémuúradudoručenévyjadrenieadvokátskejkancelárie,Mgr.

Lena Pištová, Račianska 66, 831 02 Bratislava, ktorá zastupuje správcu bytového domu Pernecká 33,
ktorým je spoločnost' EPROMA plus, s.r.o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava
cžt. -,,Sp'rávca má za to, že doterajší priebeh stavebného konania a vykonané dokazovanie, bližšie
popísané v Upovedomení a vyplývajúce z podkladov vedených príslušným stavebným úradom v danej
-v;ci, nasvedčuje tomu, že je naplnený predpoklad na postup stavebného úradu podra ust. § 88a ods.
2, resp. §88a-ods. 6 písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), vznení neskorších zmien adoplnení, na wdanie rozhodnutia onariadení
odstránenia stavby."

Stavebný -úrad vyjadrenie zástupcu správcu objektu zobral na vedomie a d'alej sa k nemu
nevyjadroval.

Stavebný úrad konštatuje, že k doplneniu požadovaných dokladov ani k žiadsoti o predÍženie
lehoty nedošlo ani v lehote určenej stavebným úradom písomnost'ou č. KV/SU/199/201 8/10500/AP
zo dňa 14.06.20l8, ktorou stavebný úrad umožnil účastníkom konania vyjadrit' sa k podkladom
tohto rozhodnutia, a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia.

Podl'a § 55 ods. l stavebného zákona ,,stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiar tento zákon a
vykonávacie predpisy knemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách kaMého
druhu bez zretera na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa
vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmčt pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách."

Podl'a § l 39b ods. 5 stavebného zákona ,, Zmeny dokončených stavieb sú:
a, nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
b, prístavby,- ktorými sa stavby pMorysne rozširufi:t aktoré sú navzájom prevádzkovo spojené

s doterajšou stavbou,
c, stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vorxkajšie pMor2ýsné aj výškové ohraničenie stavby.

Podl'a § 2 ods. 4 zákona č. 1 82/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (d'alej
len zákon o vlastníctve bytov), v znení neskorších zmien a doplríkov: Spoločíqými čast'ami domu sa
na účely tohto zákona rozumejů časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnost: najma
základy domu, strechy, chodby, obvodové m'ítty, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy,
podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
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Podl'a § 2 ods. 7 zákona o vlastníctve bytov: Podlahovou plochou bytu sa na ůčely tohto
zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo
bytu, bez plochy lodžií a balkónov.

Podra § 8b ods. 2 písm. c, zákona o vlastníctve bytov: Pri správe domu je správca povinný
sledovat' úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhat' vzniknuté nedoplatky.

Podl'a § 9 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov: Právne úkony týkajúce sa domu, spoločných
častí domu a spoločných zaržadení domu, príslušenstva a pozemku zavazujú spoločenstvo, a ak sa
spoločenstvo nezriad'uje, zavazufi't všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Podl'a § 10 ods. l zákona o vlastníctve bytov: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome
ít povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovat'
preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dřta mesiaca
nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuterností. Výšku preddavku do fondu
prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na
jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy
spoločných častí domu, spoločrxých zariadetxí domu, spoločných nebytových pržestorov, príslušenstva
a prirahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci
bytov a nebytových pržestorov v dome vykonávajů úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podra
verkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčast'ou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby
fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do velkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z
podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a
opráv SZ2 vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohradnit' mieru využívania
spoločrxých častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v
dome.

Podl'a e) I1 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov: Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v
dome nerm5že vykonávat' úpravy bytu alebo riebytového priestoru v dome, ktorýmž by ohrozoval
alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhrad domu bez súhlasu
spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriad'uje, je potrebný s'íthlas včžčšiny všetkých vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté.

Podl'a § 14 ods. l zákona o vlastníctve bytov: Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v
dome má právo a povinnost' zůčastnovat' sa na správe domu a na schMzi vlashníkov hlasovaním
rozhodovat' ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí
domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušemtva a pozemku.
Oznámenie o schMzi vlastníkov spolu s programom schMze musí byt' v písotrmej forme doručené
každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne pat' pracovných dní pred
dňom konania schMze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schMzu vlastníkov zvolal, a to do
piatich pracovných drxí od konania schMze vlastníkov spósobom v dome obvyklým.

Podra § 19 ods. l zákona o vlastníctve bytov: Spoločné časti domu a spoločné zariadenia
domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlasmíkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa
nedohodrn2 vlastníci inak. S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v
dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a
príslušenstva, ako aj spoluvlastnícke alebo iné spoločné práva k pozemku, prípadne d'alšie práva a
povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru.

Podl'a § 88a ods. 1 a 2 stavebného zákona:
1) Ák stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolerúa alebo v rozpore s ním,
začne z vlastného podnetu konarúe a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o
tom, že dodatočné povolenže nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom,
najma s ciermi a zámermi územného plánovania, a osobUnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s
verejnými záujmami na základe závazných stanovísk podra § 140b a podkladov predložených v
stavebnom konaní.

(2) Ák vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade
preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
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Podl'a § 88a ods. 6 písm. a, stavebného zákona: Stavebný úrad naržadi odstr«fmenie stavby aj
v prípade, ak stavebník v určenej lehote rxepredloží žžadost' o dodatočné povolerúe stavby.

Stavebník zmenou dokončenej stavby spočívajúcou vstavebných úpravách, ktorými sa
zachováva vonkajšie pí"dorysné aj výškové ohraničenie stavby zváčšil podlahovú plochu bytu, čím
sa zmenila vel'kost' spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a tým aj spósob výpočtu úhrad
do fondu údržby a opráv a nakoniec aj k zmene v užívaní časti loggie na obytné účely. Okrem iného
zváčšením podlahovej plochy bytu došlo aj k odstráneniu časti tepelnej izolácie - izolačnej
konštmkcie, ktorá je spoločnou čast'ou domu. O spoločných častiach rozhodujú vlastníci bytov
a nebytových priestorov podra § 14 zákona o vlastníctve bytov.

Zuvedeného vyplýva, že na zrealizované stavebné úpravy by nepostačovalo ohlásenie
stavebných úprav stavebnému úradu podra § 57 ods. 1 stavebného zákona, ale zrealizované stavebné
úpravy by bolo možné uskutočnit' iba na základe právoplatného stavebného povolenia. Okrem iného
nebolo preukázané, či stavebnými úpravami nedošlo kzásahu do nosnej konštmkcie stavby
bytového domu.

V konaní o dodatočnom povolení je d6kazné bremeno, že stavba nie je v rozpore s verejnými
záujmami podl'a Fg 88a ods. l a 2 stavebného zákona na strane stavebníka. Ak stavebnému úradu
stavebník dostatočne nepreukáže najmá splnenie týchto požiadaviek predložením požadovaných
dokladov, stavebný úrad práve pre nemožnost' dostatočného zistenia skutkového stavu, nerní5že
rozhodnút' o dodatočnom povolení stavby. Zároveň ak stavebník nepredloží požadované doklady
v určenej lehote, stavebný úrad je povinný nariadit' odstránenie stavby.

Stavebník vpriestupkovom konaní ukončeným rozhodnutím opriestupku č.
KV/SU/313/2018/5064/MZ zo dňa 08.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 12.04.2018
uhradil uloženú pokutu, čím uznal svoju vinu a niet pochybností o tom, že predmetné stavebné
úpravy vykonal -stavebník, ktorý je nájomcom - Peter Šimeček, bytom Pernecká 33, 841 04
Bratislava.

Stavebný úrad vpredmetnom konaní vyvinul úsilie ozmierlivé vybavenie veci, najmá
konkrétnou výzvou adresovanou stavebníkovi dal niekol'kokrát možnost' postupným predlžovaním
lehoty na doplnenie, preukázat', že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami, no stavebník
nedoplnil ani-len žiadost' o dodatočné povolenie stavby, čo je jednou zo základných náležitostí pre
vydanie dodatočného povolenia stavby.

Stavebný úrad posúdil výsledky kontroly orgánu štátneho stavebného dohl'adu vykonaného
03.lO.20l7, vyzval stavebníka aby vurčenej lehote preukázal, že stavba nie je vrozpore

s verejnými záujmami a osobitými predpismi, poučil stavebníka na d6sledky nesplnenia výzvy, a
zároveň zistil, ze odstránením stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy ani ohrozené práva
a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania a nie sú žiadne dí"vody, ktoré by bránili
vydaniu rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby a vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Táto písomnost' sa doručuje rovnakým spósobom ako oznámenie
o začatí konania.

dňa

Pouěenie

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 a bytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
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ných ustanovení Správnehonadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdoi
súdneho poriadku. ?;J?
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Dana Čahojová
starostka

Príloha: - výkres tvoriaci súčast' záznamu z výkonu kontroly orgánom ŠSD dňa 03. 10.2017
Doručí sa formou verejnej vyhlášky :

1. Vlastníci pozemku, bytov a nebytových priestorov bytového domu na Perneckej ul. č. 33,
parc. č. 256/19 vedení na LV č. 4403 v k. ú. Karlova Ves
Peter Šimeček, Pernecká 33, 841 04 Bratislava

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so
žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou
o zverejnenže verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

3. EPROMA plus, s.r.o., Hany Meličkovej l/E, 841 05 Bratislava - správca bytového domu -
so žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste

2.

1.

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
Peter Šimeček, Pernecká 33, 841 04 Bratislava
Ing. Roman Gč5tzl, Hornoulická 71 7/25, 972 0l Bojnice
Mgr. Lena Pištová, AK Račianska 66, 83102 Bratislava

4.
5.
6.

Na vedomie:

MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
spis
a/a - 2x

7.
8.
9.

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuliMiestneho úřadu MČ BratislavaJKarlova Ves.- Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk ana úradnej tabuli
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí
uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku spát'.

44, f. 207J;',Dátum vyvesenia:.....'..::...al.a..-..-...'5:..Dátum doruČenia:...................... Dátum zvesenia: .......................

pečiatka a podlffil.N'í,' :""::i:W:F'-"-
Vybavuje: Ing. Paulaech,?02'/ ?]07 l'l 3 l'3

pečiatka a podpis:
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IjQQJ l@Vybrať existujúcu sklenenú
stenu a posunCíť ju smerom
do exteriéru o 60cm.

Rozobrat potrebnú podlahu
na terase a odstrániť

exteriérové zateplnenie s
časťou fasádnej omietky.
(Šetrne zarezať!!!)
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Odstránenie časti steny. Ul
I

íl')
(N

l 2335 l 1300

Odstránenie predprípravy
pre zariaďovacie predmety a
kapotáže odpadového
potrubia.

Vysekanie podlahy pre
sprchovací kút a kanalizačný
odpad (treba preveriť
napojenie kanalizácie pod
stropom v suteréne)
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legenda
C? Existujúca ŽB konštrukcia
E- Existujúca tepelná ízolácía
CJ Existujúce murivo (tehla)
[? búracie práce
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