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

Č. j.: KV/SU/57/2019/1597/ZK Bratislava 23.01.2019

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra 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), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadvuznosti na ustanovenie § 7a
ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77/1990 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 nadvuznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 41 6/2001 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 § 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 podl'a
ustanovenia § 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: ,,Stavebné úpravy, byt č. 31, na 3. poschodí, ul. Karloveská 22, Bratislava?

stavebník: Martina Skyva, ul. Karloveská 22, 841 04 Bratislava

miesto stavby: byt č.3 1 na 3. posch. v bytovom dome ul. Karloveská č.22, 841 04 Bratislava, parc. č.305, bytový
dom je vedený so súp. č. 726, ul. Fadmszova č. 1,3,5,7,9,11 a Karloveská 22,24, 841 04 Bratislava,
ktorý sa nachádza na parc. č. 299,300,301,302,303,304,305,306, k.ú. Karlova Ves

účel stavby: zlepšenie podmienok bývania

projektovú dokumentáciu vypracoval: spoločnost' INTERIER 48 s.r.o., IČ0 44547234, Heydukova 23, 811 08
Bratislava, Ing. Juraj Lovás, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb v auguste 2018
- korešpodenčná adresa : Školská 48/9, 9-00 41 Rovinka

stručný popis stavby: Predmetom stavby sú stavebné úpravy v byte v rozsahu : l.zvučšenie dverného otvoru
medzi kuchyňou a obývacou izbou v nosnej železobetónovej panelovej stene. Póvodný dverný otvor s rozmermi
830 x 2050 mm sa rozšíri o 870 mm smerom k nenosnej deliacej priečke medzi kuchyňou a kúpel'ňou. Nový
dverný otvor bude mat' rozmery 1700 x 2260 mm. Otvor sa nachádza v stene hnibky 140 mm. Nad otvorom bude
zrealizovaný preklad z ocerových valcovaných profilov IPE 180 na krajoch podoprený ocel'ovými stojkami typu
U?O0. 2.vyrezanie nového dverného otvom medzi predsieňou a šatníkom (kumbálom). Nový dverný otvor s
rozmeríni 700 x 2050 mm sa vyreže v nosnej stene hrúbky 140 mm a bude vzdialený minimálne 1050 mm od
jestvujúceho dverného otvom so vstupnými dverami do bytu. Návrh postupu realizácie a stuženia otvorov je
riešený v priloženom projekte statického posúdenia, ktorý je nutné dodržat'.
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Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavebné práce budú uskutočnené podra: projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vypracovala
spoločnost; INTERIER 48 s.r.o., IČ'C) 4454-7234, Heydukova 23, 811 08 -Bratislava, Ing-. Juraj Lovás,
autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb v auguste 2018 - korešpodenčná adresa : Škol'ská 48/9,
900 41 Rovinka.

2. Za kvalitu apresnost' zrealizovania stavebných amontážnych prác, za striktného dodržania navrhnutých
materiálov a postupov, uvedených v projekte stavby pre stavebné povolenie, uvedenom v bode 1., zodpovedá
v plnej miere dodávatel' stavebných prác, ktorý bude určený výberovým konaním.

3. So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia
(§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť potvrdí stavebný úrad.

4. Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona).

5. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia, t. j. vprípade ak
nezačne so stavebnými prácami na stavbe do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, z objektívnych dóvodov, móže v primeranej lehote pred jej vypršaním, požiadat' o predÍženie
jeho platnosti.
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 je možné uskutočnit' len po predchádzajúcom odsúhlasení na stavebnom
úrade.

7. Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/
stavebného zákona).

8. V prípade že uskutočnenie stavby sa bude realizovat' svojpomocne, bez zabezpečenia odborného vedenia
stavby nesmie byt' začaté so stavebnými prácami.

9. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona). V prípade, že
nie je možné zvážnych d6vodov stavbu dokončit' vurčenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad
o predÍženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dóvodu podl'a § 68 stavebného
zákona.

10. Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii príslušná
projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (§ 43i,ods. 5 stav. zákona), stavebné
'povolenie a stavebný, príp. montážny denník. (§ 46d stav. zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.),
t.j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohradu.

11. Pri výstavbe 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
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a príslušné norrny STN EN.

12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku aj v zmysle vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z.z. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h
stavebného zákona.

13. 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. 1 33/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodný na použitie v
stavbe na zamýšl'aný účel, v súl-ade s Na;iadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.' 305/20'l 1.

14. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde móže dójst' k ohrozeniu života alebo zdravia a
to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe (§ 43i ods. 3, písm. b) stavebného
zákona) - na stavbe na viditernom mieste sa bude nachádzat' stavebné povolenie.
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných materiálov na mieste stavby. Stavebník je
povinný uskutočňovat' stavebné práce v priestoroch stavby (byt č.3 1 na 3. posch. ul. Karloveská č.22, 841 04
Bratislava, v prípade potreby zaujatia verejného priestranstva stavebrxík požiada príslušný cestný správny
orgán o povolenie na zaujatie verejného priestranstva.
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na riadenú skládku.
umožňovat' bezpečný pohyb osí"b vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona), mat'
vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods.
3 písm. g) stav. zákona),
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byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku a v jeho okolí
(§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.),
ako aj ochrana životného prostredia podl'a osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znenf neskorších predpisov, zákon č. 13 7/20 10 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon
č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

15. Stavebník je povinný pri búracích prácach dodržat' nasledovné podmienky:
Na búracie práce nebudú použité trhaviny.
Časti stavby sa musia odstraňovat' tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravie
osób, k vzniku požiam a nekontrolovatel'nému porušeniu stability stavby alebo jej časti .
Časti stavby sa odstraňujú podl'a vopred určeného technologického postupu .
Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byt' ohrozená jej stabilita aani stabilita žiadnej inej stavby ani
prevádzkyschopnost' sietí technického vybavenie v dosahu stavby .
Sutina a odpadový materiál z odstraňovaných častí stavby musia byt' odvážané bezodkladne a nepretržite tak,
aby nedochádzalo knarušeniu bezpečnosti pohybu osób vbytovom dome Karloveská 22 vBratislave,
v ktorom sa byt nachádza a nenarúšalo sa životné prostredie.

16. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia aosobitných záujmov dodržat' tieto
podmienky:
Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najmu § 27-29.
Dodržiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii aopožiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku avibrácií
v životnom prostredí.
Nepomšovat' hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na
priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ustava SR, v znení neskorších predpisov -
Piaty oddiel čl. 36-písm. e) a Š-iesty oddiel - čl.44-ods. 1.
zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvatel'ov a dodržiavat' ustanovenia
dodávatel' stavby je povinný dodr'zať 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 spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

17. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
denne pravidelné čistenie komunikačných a iných spoločných priestorov v bytovom dome Karloveská 22
v Bratislave, v ktorom sa byt č. 31 nachádza.
nepretržité prekrytie kontajnerov, prípadne iných nádob na odpad, uložených na stavbe a pri ich preprave.

18. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia rudí 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 (komunikačné a iné spoločné priestory v bytovom dome,
v ktorom sa byt nachádza),
dbat', aby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov anebytových priestorov v bytovom dome a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'.
v prípade poškodenia susedných bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a majetku uviest' ich do
póvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podl'a
všeobecných predpisov o náhrade škód.

19. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. a ) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie vyššie
uvedenej stavby.

20. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 75a bod 1 stavebného zákona upúšt'a od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podl'a ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, v súlade s ustanovením § 75a ods. 2 stavebného
zákona, zodpovedá stavebník.

21. Stavebník je povinný v súlade sustanovením § 75a ods. 4 stavebného zákona, vzhl'adom ktomu, že
stavebný úrad upúšťa od kolaudácie stavby pripojit' k ním uchovávanej dokumentácii:
doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, prípadne o ich prevzatí zmluvnou stranou,
pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov aVšeobecne 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
nariadenim č. 14/2011 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, pfsm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podl'a osobitných predpisov (zákon
č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel, v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/20 11.

22. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohl'ad povereným
zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadvůznosti na § 134 stavebného zákona, a za tým
účelom vstúpit' na cudzí pozemok a stavby. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba
uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohradu
a nimi prizvaných znalcom vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie a utvárat'
predpoklady pre výkon dohl'adu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za
to, že vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich vlastníka,
v zmysle § 134 stavebného zákona.

Upozornenie:

a Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnost' počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' § 5
Všeobecne závuzného 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, 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 nem6žu realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

a Zpredložených podkladov nie je zre3mé, či stavebnou úpravou d63de kzmene podlahovej plochy bytu.
V prípade, ak k zmene dójde, stavebník je povinný po realizácii stavebných úprav v súlade s ustanovením S, 5
zákona č. l 82/1993 Z.z. (o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) v znení neskorších zmien, zosúladit' pomer
podlahovej plochy bytu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach v bytovom dome.

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.

Odóvodnenie

Síavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa
12.ll.2018, žiadost' o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu : ,,Stavebné úpravy, byt č. 31, na 3.
poschodí, ul. Karloveská 22, Bratislava': od stavebníka Martina Skyva, ul. Karloveská 22, 841 04 Bratislava.
Miestom stavby je byt č. 31 na 3. posch. v bytovom dome ul. Karloveská č.22, 841 04 Bratislava, parc. č.305,
bytový dom je vedený so súp. č. 726, ul. Fadruszova č. 1,3,5,7,9,11 a Karloveská 22,24, 841 04 Bratislava, ktorý sa
nachádza na parc. č. 299,300,301,302,303,304,305,306, ic.ú. Karlova Ves. Stavba sa bude realizovat' podl'a
projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vypracovala spoločnost' INTERIER 48 s.r.o., IČ0 44547234,
Heydukova 23, 811 08 Bratislava, Ing. Juraj Lovás, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb
v auguste 2018.

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 móže priamo dotýkat' ich vlastníckych alebo iných
práv k pozemkom alebo stavbám, k bytom a nebytovým priestorov.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad postupujúc podl'a ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, čo v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona,
z dóvodu verkého počtu účastníkov konania oznámil známym úč:astníkom konania formou verejnej vyhlášky
listom č. KV/SU/2477/2018/22776/ZK zo dňa 12.12.2018. Súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania z dóvodu, 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 mí5žu účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia uvedeného oznámenia na tunajšom úrade a upozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané

4



námietky apripomienky nebude prihliadat'. Vkonaní si neuplatnili námietky apripomienky žiadni účastníci
konania.

Stavebník spolu so žiadost'ou o stavebné povolenie predložil na stavebný úrad: projekt stavby pre
stavebné povolenie, ktorý vypracovala spoločnost' INTERIER 48 s.r.o., IČ0 445472-34, Heydukova 23, 811 a08
Bratislava, Ing. Juraj Lovás, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb v auguste 2018, Výpis z listu
vlastníctva č. 2980 a kópiu katastrálnej mapy, k.ú. Karlova Ves, výpis zo zápisnice zo zhromaždenia Spoločenstva
vlastníkov bytov KARLOVKA s výsledkom hlasovania, doklad o tom, že správny poplatok stanovený podl'a
Položky 60 písm. c) bod 2. Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou kzákonu č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 100,00 €, bol stavebníkom uhradený do pokladne
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadost' z hl'adísk uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdil
súlad zmeny dokončenej stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia zmeny dokončenej stavby spÍňa
všeobecné technické požiadavky na výstavbu a nemá vplyv na zastavovacie podmienky určené Územným plánom
Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý je v platnosti pre
predmetné územie.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že realizáciou zmeny dokončenej stavby nie sú ohrozené záujmy
chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, nezistil dóvody,
ktoré by bránili povoleniu predmetnej zmeny dokončenej stavby. Tunajší stavebný úrad konštahije, 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 domčenia, v súlade s § 53 a § 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 nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho
súdneho poriadku. 7, < ;(7 '»; ';

starostka

Upozornenie: Projektovú dokumentáciu
úrade v stránkové dni.

overenÚ v stavebnom konaní stavebník prevezme osobne na stavebnom

Doručí sa :

- úěastníkom konania verejnou vyhláškou :
1. Martina Skyva, ul. Karloveská 22, 841 04 Bratislava
2. vlastníci bytov v bytovom dome ul. Fadruszova č. 1,3,5,7,9,11 a Karloveská 22,24, 841 04 Bratislava, ktorý sa

nachádza na parc. č. 299,300,301,302,303,304,305,306, k.ú. Karlova Ves so súp. č. 726, podra LV č. 2980
INTERIER 48 s.r.o., IČ0 44547234, Heydukova 2'3, 811 08 Bratislava, korešpodenčná aa"dresa : Školská 48/9,
900 41 Rovinka (projektant)

3.
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- na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
4. Martina Skyva, ul. Karloveská 22, 841 04 Bratislava
5. INTERIER 48 s.r.o., Školská 48/9, 900 41 Rovinka (projektant)
6. KARLOVKA, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Filip Lebovič (predseda), Fadmszova 7,

841 05 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky

- na yedomie MČ :
7. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

8. spis 2x
9. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: jf ý 7.) lq
T'p.í'ii?tkg 2 íiúílniqa /Pečiatka a podpis:

M.Mestmá časť - ? ?
?ni?mnéo konmm

a stavebného pormku
?éám. sv. Franfišha I
fM2 62 Bratímlía? 4

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, č. t. 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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