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

Č. j.: KV/SU/ 1485/20l 8/ 14050/ZK Bratislava 27.08.2018

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. 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, zastúpená
starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, preskúmal žiadost' o
stavebné povolenie podl'a ustanovenia § 37, § 39, § 62, § 63 v spojenom územnom a stavebnom konaní a 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 podra ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 zb., o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), vydáva

stavebné povolenie

názov stavby: ,,Úprava terénu gabionovým múrom pred rodinným domom?,

stavebník: Ing. Tomáš Slovák, u. Kuzmányho č. 831/1l, 811 06 Bratislava

miesto stavby: ul. Líščie údolie 169/112, 841 04 Bratislava, na pozemku parc. reg. ,,C" č. 604, k.ú. Karlova Ves

účel stavby: podchytenie svahu pri jestvujúcom rodinnom dome - doplnková funkcia

projektovú dokumentáciu vypracoval: Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 811 07, Bratislava
autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb, v terrníne 04/20 18

stručný popis stavby: Predmetom stavby je realizácia gabionového múru na zabezpečenie stability zárezu (a
čiastočného prísypu) na pozemku pred rodinným domom parc. č. 604, 605, 606 k.ú. Karlova Ves, v lokalite ul.
Líščie údolie č. 112, Bratislava. Gabionový múr je navrhnutý v mieste jestvujúceho vstupu na pozemok
stavebrífka, z ravej strany je riešený v tvare písmena ,,L" a z pravej strany v tvare písmena ,,Z". Gabionový múr
bude mat' premenlivú výšku. Vo vrchole bude úroveň hornej hrany vodorovná, t.j. 158,50 m n.m., odstupňovaná
bude úroveň základovej- škáry. HÍbka založenia gabionových košov je O,5 m pod úrovňou terénu,a s uložením na
štrkopieskový podsyp hr. 0,1 m. Max. výška hornej hrany oporného múru je 2,5 m nad úrovňou terénu. Gabionové
múry budú odstupňované na rubovej strane, na pohradovej strane budú zvislé. Za rubom gabionového múm budú
osadené perforované PVC rúrky na odvedenie vody, taktiež bude na rubovej strane uložená filtračná geotextília.
Hrúbka drótu gabionového koša bude 3,5 mm. Pred gabionovým múrom sa terén upraví do póvodného stavu.
Uprava vjazdu nie je predmetom riešenia z dóvodu neusporiadaných vlastníckych vzt'ahov k pozemku.
Podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavby:

1. Stavebné práce budú uskutočnené podra: projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vypracoval Prof. Ing.
Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 811 07, Bratislava autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika
stavieb, v termíne 04/20 18

pódorysný rozmer objektu : úsek A = 6,7 x 1,5 m, úsek B = 2,5 x 1,5 m + 2,8 x 1,0 m (v tvare ,,L")
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úsek D = 5,2 x 1,5 m, úsek C = 3,0 x 1,5 m + 1,5 x 1,0 m (v tvare ,,Z")
vzdialenost' objektu od hraníc susedných pozemkov:

pozemok parc.č. reg. ,,c" 601 = na hranici
pozemok parc.č. reg. ,,E," 20271/1 = 0,10 m
pozemok parc.č. reg. ,,C" 607 = na hranici
absolútne a relatívne výšky objektov:
výška povrchu póvodného terénu (komunikácie) +l56,00 m n. m.
výška homého okraja múru úsek A, B, C, D = +158,5 m n. m.

Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčast'ou tohto
rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Za kvalitu apresnost' zrealizovania stavebných amontážnych prác, za dodržania navrhnutých materiálov
a postupov, uvedených v projekte stavby pre stavebné povolenie, uvedenom v bode 1., zodpovedá v plnej
miere dodávater stavebných prác, ktorý bude určený výberovým konaním.
So stavebnými 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).
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia, t. j. v prípade ak nezačne
so stavebnými prácami na stavbe do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
z objektívnych d«"vodov, mí5že v primeranej lehote pred jej vypršaním, požiadat' o predÍženie jeho platnosti.
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení je'Í?io-platnosti sú závázné-aj pre právnyí:?h 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.

Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm.
stavebného zákona).
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona). V prípade, že
nie je možné zvážnych dóvodov stavbu dokončit' vurčenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad
o predÍženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím-s uvede'ním dóvodu -podl'a § 68 stav;bného
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 o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a príslušné normy STN EN.

12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodížat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku aj v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 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. 3, písm. g) a § 43f stav.
zákona), ktorý je podra osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodný na použitie
v stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/20 11 . Doklady
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.
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3.
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14. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde rnóže 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 viditel'nom mieste sa bude nachádzat' stavebné povolenie.
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných materiálov na mieste stavby.
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na riadenú skládku.

*

*

*

*
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umožňovat' bezpečný pohyb osób 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),
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 podra osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 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 nekontrolovaternému pomšeniu 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
prevádzkyschopnost' sietí technického vybavenie v dosahu stavby .
Sutina a odpadový materiál z odstraňovaných častí stavby musia byt' odvážané bezodkladne a nepretržite tak,
aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti pohybu osób 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, najmá § 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.
Neporušovat' 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. Ústava SR, v znení neskorších predpisov -
Piaty oddiel čl. 36-písm. e) a Š-iesty oddiel - c}.44-ods. 1.
zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvatel'ov a dodržiavat' 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 spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

17. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
* denne pravidelné čistenie komunikačných a iných verejných priestorov
* 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. 3, 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
dbat', aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'
stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí

19. Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného
rozhodnutia, o ktoré stavebník požiada stavebný úrad

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 konani, v súlade s ustanovením § 75a ods. 2 stavebného zákona,
zodpovedá stavebník.

21. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majiterov podzemných inžinierskych sietí o ich presné
vytýčenie a počas výstavby rešpektovat' jestvujúce inžinierske siete a dodržat' ich ochranné pásma v zmysle
príslušných

22. Stavebník je povinný :
zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby, preberacieho a kolaudačného konania
ku kolaudácii predložit' doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, prípadne o ich
prevzatí zmluvnou stranou, pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne závuzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy

*

*

*
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č.12/2001 o nakladaní skomunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR
Bratislavy jeho doplnení nariadením č. 14/201 1 a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o
dodržiavaní poriadku a čistoty,
ku kolaudácii predložit' doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu
budú použité iba také stavebné výrobky (§ 66 ods. 3, písm. 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. 305/2011.
ku kolaudácii predložit' potvrdenie správcu digitálnej mapy mesta o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej
rozsah stanoví správca, ktorým je Magistrát hl. m. SR BA v súlade s VZN hl. m. SR BA č. 1/1995

23. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohrad 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 dohl'adu
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.

*

*

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

* Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, rúerát dopravy a životného prostredia, Nám.sv. Františka 8,
842 62 Bratislava, interné stanovisko na účely stavebného zo dňa 14.06.20l8:

Z hl'adiska ochrany životného prostredia tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania
nasledovných podmienok, návrh je možné realizovat' v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov, vrátane STN 83 7010 o ochrane prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie :

treba dodržat' ochranné pásmo 2,5m od kmeňa stromu, v ktorom nie je možné zhutňovat', utláčat',
znehodnotit' pódu,
ak je potrebné za ochranným pásmom odkryt' koreňovú sústavu treba zabezpečit' obalenie koreňov
prírodným materiálom, ktorý je neustále vlhký a je schopný zabezpečit' dostatočnú vlahu pre drevinu,
ak je potrebné vykonat' rez koreňa, vykonáva sa čistým rovným rezom s ostrým nožom,
žiadame vybudovanie koreňovej clony podl'a STN 83 7010 o ochrane prírody, ošetrenie, udržiavanie a
ochrana stromovej vegetácie - vid' príloha STN

Z hradiska dopravy, je potrebné rátat' s dobudovaním parkovacích miest na pozemku žiadatel'a, optimálne 3
parkovacie miesta v zmysle STN 73 6110/Z2.

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania a dotknuté orgány taktiež neoznámili
svoje stanoviská.

Upozornenie:
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, 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 nernóžu realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
dňa 16.05.2018 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Úpra'va terénu gabionovým múrom pred
rodinným domom': od žiadatera Ing. Tomáš Slovák, u. Kuzmányho č. 831/11, 811 06 Bratislava v lokalite ul.
Líščie údolie 169/112, 841 04 Bratislava, na pozemku parc. reg. ,,c" č. 604, k.ú. Karlova Ves.

Vzhradom na uvedené stavebný úrad postupujúc podra ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona
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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 8, 61 ods. 3
stavebného zákona určil, že námietky í'm5žu účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa domčenia
uvedeného oznámenia na tunajšom úrade aupozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky
a pripomienky nebude prihliadat'. V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania a
dotknuté orgány taktiež neoznámili svo3e stanoviská.

Stavebník spolu so žiadost'ou o stavebné povolenie predložil na stavebný úrad: projekt stavby pre
stavebné povolenie, ktorý vypracoval Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 811 07, Bratislava
autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb, v termíne 04/2018, výpis z listu vlastníctva č. 1289
a kópiu katastrálnej mapy, stanoviská dotknutých orgánov: Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, referát dopravy
a životného prostredia, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, interné stanovisko na účely stavebného konania zo
dňa 14.06.2018, potvrdenie o zaplatenf správneho poplatku.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadost' z hl'adísk uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdil
súlad stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia 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 stavby nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, nezistil dóvody, ktoré by
bránili povoleniu predmetnej 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 má účastník konania právo podat' odvolanie na tunaj šom 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 Tomášikova 46, 832 05
Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov nadobJ.n.e právoplatnost', je.OJe
možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho pori: »,S ":* la '*
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Upozornenie: Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní stavebník prevezme osobne na stavebnom
úrade v stránkové dni.

Doruěí sa úěastníkom konania :

- verejnou vyhláškou :
1. Ing. Tomáš Slovák, ul. Kuzmányho č. 831/1l, 811 06 Bratislava
2. Mgr. Veronika Slováková, ul. Kuzmányho č. 831/11, 811 06 Bratislava
3. Martin Čáp, Holíčska 18, 851 05 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, správa majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Kristína Čápová, Líščie údolie-1 70/ 114,- 841 04 Bratislava
6. Ivan Minárik, Líščie údolie 168/1 10, 841 04 Bratislava
7. vlastníci pozemku parc. ,,E" č. 20271/1, LV č. 5363, k.ú. Karlova Ves
8. Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32fB, 811 07, Bratislava (projektant)
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Doruěí sa dotknutým orgánom:
1. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy a životného prostredia, Nám.sv. Františka 8,

842 62 Bratislava

- na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
2. Ing. Tomáš Slovák, ul. Kuzmányho č. 831/l 1, 811 06 Bratislava
3. Mgr. Veronika Slováková, ul. Kuzmányho č. 831/1l, 811 06 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, správa majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Prof. Ing. Peter Turček, PhD., ul. 29 augusta 32/B, 81107, Bratislava (projektant)

- na vedomie

6. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

7.spis
8.a/a-2x

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: :f:- '7 k,f
Pečiatka a podpis:

M*stská čast'

Dátum doruČenia:

Pečiatka a podpis:
- ? ?

řsmnóho konania
a stavebiiého lí<-«i?
Nám. sv. (rai'ítíška l
842 62 Bra€jslaw 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing.Zuzana Klaučová, č. t. 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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