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

č. KV/SU/1 19/2019/1634/1/ZM V Bratislave dňa 30. januára 2019

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre
miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podl'a §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o úzeímiom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (d'alej ,,stavebný zákon"), podra § 3a ods. 4) zák.č.l35/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách, v znení neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podra S, 2 písm. a) a S, 4
ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p5sobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podra čl. 74 písm. b)správ
Štatúitu hl. m. SR Bratislavy, d'alej podra §§ 46 a 47 zákona č.71/1961 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov, (d'alej ,,správny poriadok"), na podklade vykonaného
konania rozhodol takto :

podra 8, 81 ods.l a ods. 4 a S, 82 stavebného zákona, v spojení s § 20 vyhlášky MŽP
SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podl'a
príslušných ustanoverí?í správneho poriadku, po vykonanom ústnom pojednávanf spojenom
s miestnym zist'ovanÍm,

povoruje užívanie%ll

stavby:

objekty:

,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba?
SO 202 Lamačská cesta, úprava chodníka
SO 204.02 Dúbravská cesta, oporné múry
SO 204.03 Dúbravská cesta, terénne schody - čast' 1
SO 205 Areálové spevnené plochy - čast' 1,

pre stavebníka: spoločnost' Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
- Bratislava 1, IČ0 47 928 905,

na základe: návrhu na kolaudáciu stavby zo dňa 15.lO.20l8,

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel číslo 2627/1, 2627/16, 2627/20,
2627/35, 2627/36, 2627/37, 2627/38, 2627/39, 2627/40, 2627/41,
2627/42, 2627/43, 2627/12, 2627/17, 2628/26, 2628/32 katastrálne
územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava?),
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d'alej na pozeínku registra CKN parcely číslo 2627/35 k.ú. Karlova
Ves, Bratislava, podl'a geometrického plánu č. l/2019, ktorý
autorizačne overil autorizovaný geodet a kartograf Ing. Pavol Štefek
dňa 09.01.2019 a úradne overil pracovník Okresného úradu Bratislava,
katastrálny odbor, dňa 22.01 .2019 pod č. Gl-43/2019,

účel stavby: inžinierska stavba - vjazd do podzemných garáží, chodn&y pre pešfch
(podra S, 43a ods. (3) pfsm. a) stavebného zákona),

podra dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, overenej stavebným
v kolaudačnom konaní stavby, ktorá tvorí nedelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia,

úradom

popis stavby:
SO 202 Lamačská cesta, úprava chodníka
Vsúčasnej dobe bol pozdÍž Lamačskej cesty nový, 2,00 - 2,50 m široký, chodník
sasfaltovým povrchom. Výstavbou nového objektu WESTEND CROSSING anových
inžinierskych sietí prišlo kjeho poškodeniu. Po ukončení výstavby hlavného objektu sa
chodník zrekonštruoval. Nová povrchová úprava je zámková dlažba. Upravovaná plocha bola
60,00 m2.
SO 204.02 Dúbravská cesta, oporné múry
Predmetom stavebného objektu-s?údrobné oporné zo strany Dúbravskej cesty. Oporné múry
lemujú, na pozernku stavebníka, vjazd z Dúbravskej cesty. Oporný múr po ravej strane
vjazdu, o výške 3,00 m nad terénom, je vizuálnym pokračovaním obvodovej steny suterénu.
Oporný múr ukončuje svahovanie upraveného terénu pred štítom bloku T, do Dúbravskej
cesty. Oporný múr po l'avej strane vjazdu, o výške 1,60 m nad terénom, je ukončením
anglického dvora pred objektom Westend Court, v úrovni hospodárskeho vjazdu.
SO 204.03 Dúbravská cesta, terénne schody - čast' 1
'Úroveň l . NP objektu WESTEND CROSSING, kde sú situované vstupy do objektu, je voči
komunikácii Dúbravská cesta vyššie o 1,50 až 2,00 m. Prekonanie výškového rozdielu sa
zrealizovalo piatimi samostatnými terénnymi schodmi, so 7-11 stupňami. Výšky stupňov sú
170 mm až 180 mm. Na schodoch sú osadené zábradlia. Bezbariérový vstup do vlastného
objektu je z chodníka na Lamačskej ceste.
SO 205 Areálové spevnené plochy - čast' 1,
Predmetom SO 205 sú chodníky aspevnené plochy na úrovni 1. NP hlavného objektu.
Spevnené plochy sú umiestené na stropnej doske podzemných garážf. Medzi chodníkmi sú
plochy pre sadové úpravy. Súčast'ou stavebného objektu je aj vjazd do podzemnej garáže,
zásobovania a miestnosti komunálneho odpadu od Dúbravskej cesty. Spevnené plochy okolo
nadzemných častí vlastných objektov sú podra účelu určené výlučne pre pohyb chodcov.
Odvodnenie spevnených ple»ch je navrhnuté do bodových strešných vpustov a následne do
kanalizácie vedenej v objekte garáží.

Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves vydané:
rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ 2011/2010/2843/124/ÚR/Skk zo dňa 29.07.2011,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.20l5,
predÍženie platnosti -územného rozhodnutia č. KV/SU/689/2013/5191/KS
16.04.20l3, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.20l3,
záv;ázné stanovisko č. KV/SU/2361/2015/6867/AP zo dňa 13.05.20l5,
s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
rozhodnutie ozmene územného rozhodnutia č.j. KV/SU/311/205/16943/KJ
30. 11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 15. 12.2015,

dňa

ako súhlas

dňa

20

20
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závázné stanovisko č. KV/SU/3955/2015/20286/KJ zo dňa 11.Ol.2016, ako súhlas
s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
stavebné povolenie č. KV/SU/714/2016/3985/1/ZM zo dňa 16. marca 2016, právoplatné
dňa 25.04.2016.

Kolaudaěné konanie bolo podl'a § 81 ods. 4 stavebného zákona spojené s konaním o
zmene stavby, vzhl'adom k tomu, že skutočné realizovanie sa podstatne neodchyl'uje od
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Ide o nasledovné nepodstatné zmeny:
SO 202 Lamačská cesta, úprava chodníka

Zmena povrchovej úpravy:
Zmena zahřňa výlučne zámenu nášl'apnej vrstvy chodníka. P6vodná asfaltová povrchová
úprava bola zamenená za betónovú dlažbu. Plošný a geometrický rozsah objektu zostal
nezmenený.
SO 204.03 Dúbravská cesta, terénne schody - čast' 1

Redukcia terénnych schodov:
Vzhl'adom na kapacitný prepočet, bolo dané exteriérové terénne schodisko zredukované
o približne polovicu. Schodisko bolo rozdelené do piatich segmentov, medzi ktorými vznikli
plochy pre zatrávnenie a výsadbu stromov.
SO 205 Areálové spevnené plochy - čast' 1,

Geometrická zmena hraníc:

Drobné geometrické zmeny hraníc sadových úprav v úrovni 1.NP mali za dí"sledok drobné
geometrické zmeny v hraniciach areálových spevnených pl6ch (chodníkov). Úprava nemenila
plošný rozsah areálových spevnených plóch. Išlo o posuny obrubníkov ohraničujúce sadové
Úpravy.

Fajčiarské zóny:
Vo vnútrobloku pribudli dve fajčiarske zóny. V danom rnieste došlo len k zmene typu dlažby.

Zrušené schodisko:

Vypustilo sa jedno terénne schodisko, ktorého účel bol prehodnotený, vzhl'adom na
predpokladaný tok l'udí.

Materiálová zmena hrany svahovania:
Zrealizovala sa zmena materiálu svahovania na rohu objektu. P6vodne predložené riešenie so
zatrávňovacími svahovými tvárnicami bolo zmenené na gabiónové koše. Rozsah svahovania
ostal nezmenený.

Nepodstatné zmeny stavby sú zakreslené v dokumentácii skutočného vyhotovenia
stavby, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Májek - autorizovaný stavebný iížinier, v l 1/2018,
overenej stavebným úradom v kolaudačnom konaní stavby, ktorá tvorí nedeliternú súčast'
tohto rozhodnutia. Uvedené zmeny stavby týmto stavebný úrad odsúhlasuje.

Pre užívanie stavby stanovuje stavebný úrad podl'a § 82 stavebného zákona tieto
podmienky:

1. Stavba sa bude užívat' v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní musí byt'
vopred odsúhlasená stavebným úradom.

2. Stavba sa m5že užívat' na povolený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

3. Neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia je dokumentácia skutočného vyhotovenia
stavby, overená stavebným úradom v kolaudačnom konaní.
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4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávat' po
celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdaterovi a
pri odstránení stavebnému úradu.

5. Vybudovaný objekt zostáva v správe a údížbe stavebníka, ktorým je:
spoločnost' Westend Crossing, -a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 -02 Bratislava 1, IIČO 47
928 905.

6. Stavebnflc je povinný vybudovaný objekt udržovat' v bezpečnom schodnom a zjazdnom
stave.

7. Počas užívania stavby musia byt' stále dodížiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa
ochrany životného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

8. Podra stanoviska Krajského riaditerstva PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, č.
KRPZ-BA-KDI3-194/2018 zo dňa 18.Ol.2019, cit.:

,,KDI KR PZ vBA, ako dotknutý orgán štátnej správy vo veciach bezpečnosti
aplynulosti cesmej premávky (d'alej len ,,KDI"), súhlasí svydaním kolaudačného
rozhodnutia predmetnej stavby a s trvalým uzívaním. POD zodpovedá skutočnému stavu.

KDI požaduje, aby v prípade akýchkorvek zmien a/alebo doplnkov, ktoré majú vplyv
na organizáciu dopravy bol predlo)cený projekt organizácie dopravy na prerokovanie
aodsúhlasenie. Kazdú zmenu vorganizácii dopravy je nutné prerokovat' sKDÍ
a s cestným správnym orgánom.

Zistené nedorobky: stavebník odstráni drobné nedorobky, ktoré boli zistené na stavbe,
chýbajúce dz 2x IP 6.

Uvedené nedorobky budú zaslanÁ e-mailom, po ich odstránení. Predmetné nedorobky
nebránia v užívaní objektu ani vo vydaní kolaudačného rozhodnutia, KDI súhlasí bez
d'alHch pripomienok."
Stavebník stavebnému úradu písomne oznámi splnenie tejto podmienky.
Termfn: bezodkladne.

Kolaudaěné rozhodnutie je zároveň vzmysle § 82 ods. 5 stavebného zákona
osvedčením, že stavba je sp«"sobilá na prevádzku.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad preskúmala návrh
zo dňa 15.10.2018, stavebníka - spoločnosti Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie
10, 811 02 Bratislava 1, IČ0 47 928 905, ktorého zastupuje spoločnost' Formát, spol. s r.o.,
Handlovská 19, 852 89 Bratislava 5, IČ0 17 316 671, na vydanie kolaudačného rozhodnutia
na stavbu s názvom:

,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING,
Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba?

SO 202 Lamačská cesta, úprava chodníka
SO 204.02 Dúbravská cesta, oporné múry
SO 204.03 Dúbravská cesta, terénne schody - čast' 1
SO 205 Areálové spevnené plochy - ěast' 1,

objekty:
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na pozemkoch registra CKN parciel číslo 2627/1, 2627/16, 2627/20, 2627/35, 2627/36,
2627/37, 2627/38, 2627/39, 2627/40, 2627/41, 2627/42, 2627/43, 2627/12, 2627/17, 2628/26,
2628/32 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, d'alej na pozemku registra CKN parcely číslo 2627/35
k.ú. Karlova Ves, Bratislava, podl'a geometrického plánu č. l/2019, ktorý autorizačne overil
autorizovaný geodet a kartograf Ing. Pavol Štefek dňa 09.01.20l9 a úradne overil pracovník
Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, dňa 22.Ol.20l9 pod č. Gl-43/2019.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves vydané:

rozhodnutie o umiestnení stavby č. S'Ú 2011/2010/2843/124/ÚR/Skk zo dňa 29.07.20ll,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.08.20l5,
pred]Iženie platnosti -územného rozhodnutia č. KV/SU/689/2013/5191/KS zo dňa
16.04.20l3, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 13 .05.20l3,
závázné stanovisko č. KV/SU/2361/2015/6867/AP zo dňa 13.05.2015, ako súhlas
s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
rozhodnutie ozmene územného rozhodnutia č.j. KV/SU/311/205/16943/KJ zo dňa
30.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 15. 12.2015,
závázné stanovisko č. KV/SU/3955/2015/20286/KJ zo dňa 1l.Ol.20l6, ako súhlas
s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
stavebné povolenie č. KV/SU/714/2016/3985/1/ZM zo dňa 16. marca 2016, právoplatné
dňa 25.04.2016.

Na podmieňujúcu investíciu bolo vydané nasledujúce povolenie:
Pre objekty vodnej stavby vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, kolaudačné rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2018/063698/JAJ/IV-6220 zo dňa
05.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 27.09.20l8.

Dňom podania návrhu podl'a § 79 stavebného zákona sa začalo kolaudačné konanie.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa, listom č.
KV/SU/2230/2018/16850/ZM zo dňa 17.10.20l8 oznámila začatie kolaudačného konania

horeuvedenej stavby. 'Ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovan?ím sa konalo dňa 22.
novembra 2018, z konania bol spísaný protokol.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou 22. novembra 2018 bolo
konštatované, že počas realizácie stavby došlo k nepodstatnej zmene stavby oproti projektovej
dokumentácii overenej v stavebnom konaní (vid' výrok rozhodnutia). Vzhradom k tomu, že
skutočné realizovanie sa podstatne neodchyl'uje od dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní, stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby
a zmenu stavby odsúhlasil.

Bola predložená dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, ktorú vypracoval
vypracoval Ing. Vladimfr Májek - autorizovaný stavebný inžinier, v 1l/2018, overená
stavebným úradom v kolaudačnom konaní stavby, ktorá tvorí nedeliternú súčast' tohto
rozhodnutia.

Definitívne dopravné značenie, bolo odsúhlasené v Operatívnej komisii pri oddelení
prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy v dňoch 16. 10.2018 a 23. 10.2018. Týmto
bolo zároveň odsúhlasené aj nové dopravné značenie na ulici Dúbravská cesta (po jej oprave),
ktoré bude zrealizované až po uvedení novovybudovaného parkovacieho domu do užívania.

Dotknuté orgány zaujali k vydaniu kolaudačného rozhodnutia súhlasné stanoviská, a to
nasledovne:

KRHaZZ v Bratislave stanoviskom č. KRHZ-BA-OPP-2018/000810-002 zo dňa 23.11.20l8,
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového
hospodmrstva, stanoviskom č. OÚ-BA-OSZP3-2018/103597/CEM/IV zo dňa 12.ll.20l8,
Únia nevidiacich aslabozrakých Slovenska stanoviskom č. 41/KR/2018/Ko zo dňa
03.l2.20l8, Krajský dopravný inšpektorát stanoviskom č. KRPZ-BA-KDI3-194/2018 zo dňa
18.Ol.20l9 s podmienkou, ktorá bola zapracovaná do podmienky č. 8 tohto rozhodnutia.

ZO
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Dňa 18.01.20l9 bolo na stavebný úrad doručené závázné stanovisko č. 3950/2019-
1.7./ak zo dňa 03.Ol.20l9, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia
environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania.
Závázným stanoviskom bol potvrdený súlad návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia so
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorš'ích predpisov, aso záverečným stanoviskom č.
8585/2007-3.4/fp zo dňa 27. 1l .2007, v znení zmien v zmysle vyjadrenia č. 6255/201 1-3.4/ak
zo dňa 24.06.20ll, vyjadrenia č. 8742/2014-3.4/ak zo dňa 05.l2.20l4 arozhodnutia č.
5726/201 5-3.4/ak zo dňa 20.07.20l5 a s podmienkami uvedeného záverečného stanoviska.

Vybudovaný objekt zostáva v správe a údržbe stavebníka.
V kolaudačnom konanf bolo zistené, že boli dodržané podmienky určené v stavebnom

povolenf a všeobecne technické požiadavky na výstavbu.
Ku kolaudačnému konaniu boli predložené nasledovné doklady:

doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podra osobitných predpisov
atechnických noriem + vyhlásenia výrobcu ozhode stavebných výrobkov, geodetický
protokol - vytýčenie stavebného objektu, geometrický plán, dokumentácia skutočného
vyhotovenia stavby, projekt trvalého dopravného značenia, určenie použitia dopravných
značiek azariadení, porealizačné zameranie stavebných objektov - geodetická čast',
Potvrdenie č. 20181018 oevidovaní geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby, Zápis oodovzdan?í aprevzatí, kópia katastrálnej mapy, listy vlastnfctva, zmluvy
obudúcej zmluve ozriadení vecných bremien, stavebné povolenie, povolenie pre
podmieňujúcu investíciu, stavebný denní'k, plnomocenstvo pre spoločnost' Formát, spol. s r.o.

Užfvaním stavby nebude ohrozený život, bezpečnost' a zdravie os5b, ani životné
prostredie. V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebník zaplatil podl'a položky č. 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Zb. správny
poplatok.

Vzhradom na horeuvedené d6vody rozhodol špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastn& konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa 5eho oznámenia
(doručenia). Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Dana Čahojová
starostka
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Príloha:

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, overená stavebným úradom v kolaudačnom
konanf (stavebník prevezme osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doručí:

I.
1.

2.

3.

4.

Účastníkom konania:
stavebník: spoločnost' Westend Crossing, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02
Bratislava l,-IČ0 47 928 905, zastúpený spoločnost'ou Formát, spol. s r.o., Handlovská
19, 852 89 Bratislava 5, IČO 17 316 671
Dúbravská, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 4
Lamačská 1, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava 4
Združenie domových samospráv, p.o. BOX 218, 850 00 Bratislava - dotknutá verejnost'
(podra § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov)

II. Na vedomie:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené
primátorom

2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava - odd. správy komunikácií, referát správy a údížby
pozemných komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava l
Krajské riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 81107
Bratislava 1

Krajské riaditerstvo PZ vBA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske
oddelenie, Špitálska ul. č. 14, 812 28 B-ratislava l

5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového

hospodárstva, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,

Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. IL'. Štúra 1, 812 35 Bratislava l - po
nadobudnutí právoplatnosti

3.

4.

III. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

Vybavuje: Ing. Majern&ová

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves do doby nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Dátum zverejnenia 0!5 í O d!, . Al;i4 C(
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis: STSKEJ ČASTIMIESTNY U úqaovq VESBRATISLA'

iANTlšKA 8NAM.
ŠÁ'á 'e?brisixvb 4

í-58- /

Dátum zvesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis




