
Zn.:1851/2020/2296/2019/ÚKSP/ŠSU/HOLV- 71                                                                 Bratislava 21.07.2020

                                           R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.
1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a,ods.2, písm.1) zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa  § 88, § 88a ods. 4 a primerane podľa § 66 stavebného zákona a § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

                                          dodatočne   p o v o ľ u j e

stavbu „Oporný múr“ na Pyrenejskej ul.11 v Bratislave  na pozemku parc.č. 18200/2,
18201/6,  katastrálne územie Vinohrady, stavebníkovi Rudolfovi Schallerovi, bytom
Pyrenejská 11, 831 01 Bratislava.

Predmetom dodatočného stavebného povolenia je stavba oporného múru na pozemku
vlastníka stavby pána Rudolfa Schallera. Stavba oporného múru je čiastočne realizovaná
avšak nie je dokončená.

Oporný múr je pôdorysne navrhnutý v tvare písmena “U”, pričom uličná časť dĺžky
5,6 m bude spojená už s vybudovaným oporným múrom, stredná časť vo vnútri pozemku
parc.č. 18201/6 má dĺžku 12,4 m a tretia časť na hranici susedného pozemku parc.č.18201/7
má dĺžku 2,3 m.

Oporný múr je železobetónový monolitický, základy sú šírky 0,9 až 1,55 m, výšky 0,6
m, steny sú hrúbky 0,3 m betónované do debniacich tvárnic. V obidvoch rohoch sú steny
oporného múru rozšírené na hrúbku 0,4 m. Výška oporného múru je 2,05 m, pričom zemina
bude do výšky 1,75 m nad hornou plochou základu).

Na múre bude riešené oplotenie pozostávajúce z murovaných stĺpov výšky 1000 mm v
osových vzdialenostiach max.3000 mm. Na stĺpoch bude ukotvené pletivo.

Podmienky pre dokončenie stavby:

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanými
stavebnými inžiniermi Ing. Tamarou Ďurákovou (*0335*A*1) v 01/2015,  Ing. Marekom
Čuhákom, PhD. (5950*13) v  02/2015, a  statikom Ing. Marianom Hargašom
(5160*SP*13) z mája 2020,  ktorá je overená stavebným úradom a  je nedeliteľnou
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súčasťou tohto dodatočného povolenia stavby. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť. S stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť špeciálnemu
stavebnému úradu začatie stavby.

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému
úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník
predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť
o stavebných prácach denník.

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného
zákona.

8. Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich
podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne
stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe
bude rešpektovaná.

9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi:
· označenie stavby
· označenie stavebníka
· kto a kedy stavbu povolil
· termín ukončenia stavby
· meno zodpovedného vedúceho stavby.

10. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
· zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy
· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.

11. Stavebník je povinný:
· uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo

iný právny vzťah
· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
· počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa
    ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
    požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
    a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku,
    exhalátov, otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od
    7,00 hod. do 18,00 hod.
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· v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákona) v
           znení neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných
           komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia
           bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti a životného prostredia, ochrana prírody

a vybraných zložiek ŽP – odpadové hospodárstvo listom č.OU-BA-OSZP3-2016/62410-
1/DAD/III zo dňa 12.09.2016.

1/ V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
postavenie dotknutého orgánu § 99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch. K žiadosti
o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi
zo stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy
odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na
požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

2/  Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri
stavebných a demolačných prácach vykonaných pre fyzické osoby ten, kto uvedené práce
vykonáva.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného
plánovania listom č. ŽPaÚP-1173/2015/AU zo dňa 13.08.2015.

1/  Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu  pred mechanickým poškodením.

2/  Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť parkovanie na vlastnom
pozemku.

3/  Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov.

 Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v
rozpore  s  vydaným   stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do výšky
33 193,92 €.

V určenej lehote v konaní boli uplatnené námietky účastníkov konania - Evy
Sliepkovej st., a Evy Sliepkovej ml., obidve bytom Radlinského 36, 811 07 Bratislava.
1) Umiestnenie navrhovanej opornej konštrukcie je v rozpore so Stavebným zákonom (
Stavebný zákon - §39a, ods.2, § 86, ods.1, Vyhláška č. 532/2002 - § 4, ods. 2, § 6, ods. 1,2, §
12,ods.2, písm.a),  najmä s ohľadom na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane
odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby a pohody bývania nad
prípustnú mieru. Navrhovaná oporná konštrukcia je od upraveného terénu vysoká 2,0 m,
(resp. 2,0 m vrátane murovaného múrika  pre oplotenie) a vzdialená od obvodnej steny môjho
rodinného domu 0,7 m, resp. od odkvapovej rúry strechy 0, 47 m. Navrhované umiestnenie
stavby zabráni doterajšiemu bezproblémovému (pohodovému) užívaniu nášho rodinného
domu a tiež jeho riadnej a bezpečnej údržbe z dôvodu stiesnených podmienok vzniknutých
výstavbou navrhovanej opornej konštrukcie a oplotenia.
2) V projekte navrhovanej opornej konštrukcie nie je zohľadnený jestvujúci betónový múrik
nášho oplotenia šírky 0,2 m a výšky 0,65 m nad upraveným terénom. V navrhovanom riešení
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sú v opornej konštrukcii navrhnuté “prierazy na odtok vody” smerom na náš pozemok vo
výške cca 10 cm nad upraveným terénom nad našim pozemkom. Takéto riešenie odvodnenia
nemôže byť funkčné z dôvodu, že do výšky 0,65 m siaha betónový múrik nášho plotu, t.j.
navrhnuté odvodnenie nebude funkčné. Zároveň nesúhlasíme s odvodnením na náš pozemok
z dôvodu, že vo vzdialenosti 0,7 m od navrhovanej opornej konštrukcie sa nachádzajú
základové konštrukcie a obvodový múr nášho rodinného domu. Terénnymi úpravami vznikne
zásyp za navrhovanou opornou konštrukciou do výšky 1,75 m, čo bude mať vplyv na zmenu
režimu prúdenia zrážkovej vody vsiaknutej do horninového prostredia, t.j. s vysokou
pravdepodobnosťou to bude mať negatívny vplyv na vlhnutie stavebných konštrukcií nášho
rodinného domu a znehodnotenie (napr. vznikom plesní v rodinnom dome a na jeho
konštrukciách)
3) Podľa predloženej projektovej dokumentácie je navrhnutá (aU6 zrealizovaná) hĺbka
založenia opornej konštrukcie 0,6 m, pričom sa uvádza aj šírka 1,30 a v skutočnosti je len
1,00 m. Uvedená hĺbka založenia jednoduchej stavby (Stavebný zákon - § 139b,ods.1, písm.
d) je v zásadnom rozpore so Stavebným zákonom ä§ 48, ods. 4) z dôvodu, že minimálna
hĺbka založenia je v zmysle platných technických noriem na Slovensku 0,8 m od upraveného
terénu, t.j. navrhnutá a už zrealizovaná základová konštrukcia oporného múru nespĺňa
všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb. Navrhnuté riešenie je v rozpore
so Stavebným zákonom ( najmä § 86, ods.1)
4) Predložená projektová dokumentácia (časť STATIKA) je neúplná a nespĺňa požiadavky
platných zákonov (Stavebný zákon - § 48, ods.2,4,5, Vyhláška č. 532/2002 - § 14, ods. 1,2, §
23, ods. 1,2) a technických noriem (najmä STN EN 1997-1, Eurokód 7. Navrhovanie
geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá. 2005 a STN 73 1001 Geotechnické
konštrukcie. Zakladanie stavieb.2010). V predloženom statickom posudku nie sú uvedené
nasledujúce údaje a posúdenia (Vyhláška č.532 - § 14, §23, ods. 1 a STN EN 1997-1, STN 73
1001):
- vstupné údaje do geodetických výpočtov (triedy a vlastnosti zemín za opornou konštrukciou
a jej v podloží),
-  na  aký  zemný  tlak  (aktívny  tlak  alebo  zemný  tlak  v  pokoji)  bola  konštrukcia  navrhnutá  s
ohľadom na jestvujúci rodinný dom, ktorý stojí v bezprostrednej blízkosti (0,7 m) od
navrhovanej opornej konštrukcie.
- v predloženom statickom posudku je uvedené iba posúdenie opornej konštrukcie na
preklopenie. V statickom posudku chýba posúdenia na vodorovný posun, únosnosť podlažia
základu opornej konštrukcie a celkovú stabilitu. Z dôvodu blízkosti obvodovej steny
rodinného domu ( je vzdialená 0,7 m od navrhovanej opornej konštrukcie) by bolo potrebné
doplniť aj výpočet a posúdenie na nerovnomerné sadanie (t.j. náklon) opornej konštrukcie a
jej vplyv na môj rodinný dom.
-  Výstavbou opornej konštrukcie a zásypom za ním sa zvýši zaťaženie podložia v
bezprostrednej blízkosti nášho rodinného domu (vzdialenom 0,7 m od opornej konštrukcie) o
hodnotu q=35 až 40 kN.m̄².  Takéto  zvýšené  priťaženie podložia v bezprostrednej blízkosti
základových konštrukcií nášho rodinného domu bude mať vplyv na dosadnutie zvislých
nosných konštrukcií. Vplyvom dosadnutia základných konštrukcií môžu vzniknúť na
stavebných konštrukciách nášho rodinného domu rôzne poruchy (napr. neúmerné deformácie,
trhliny a pod.) čím dôjde k znehodnoteniu nášho rodinného domu a v závislosti od rozsahu
vzniknutých porúch môže dôjsť k obmedzeniu používateľnosti až ohrozeniu bezpečnosti pri
využívaní nehnuteľnosti (rodinného domu). V zmysle platných technických noriem je
potrebné statickým výpočtom preukázať, že zvýšené priťaženie nespôsobí prekročenie 1. a 2.
skupiny medzných stavov nosných konštrukcií môjho rodinného domu.



5

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania Evy Sliepkovej st., a Evy Sliepkovej
ml.,  z  21.11.2016:
1/, 2/, 3/, 4/ námietka vysvetlená

                                                   Odôvodnenie

Dňa 03.06.2015  bola tunajšiemu stavebnému úradu doručená žiadosť stavebníka
Rudolfa Schallera, bytom Pyrenejská 11, 831 01 Bratislava  o  vydanie dodatočného
stavebného povolenia pre stavbu „Oporný múr“ na Pyrenejskej ul.11 v Bratislave  na
pozemku parc.č. 18200/2, 18201/6,  katastrálne územie Vinohrady, ktorá je rozostavaná .

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §88,  § 88a a  § 61 ods.1) stavebného zákona
listom č. 9406/2018/UKSP/ŠSU/HOLV-ozn. zo dňa 25.09.2018 oznámil začatie dodatočného
stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom v zmysle ustanovenia
§ 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň dotknuté orgány poučil, že ak neoznámia
v určenej, alebo predĺženej  lehote svoje stanoviská, má sa zato, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia. O predĺženie termínu na uplatnenie svojich námietok
požiadala Eva Sliepková, lehota bola predĺžená do 25.11.2016.

Stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v  termíne do 30.09.2020 doplnil podanie
o projektovú dokumentáciu časť „Statika“. Stavebník podanie doplnil dňa 08.06.2020.

Stavebník preukázal právo k nehnuteľnosti výpisom z katastra nehnuteľnosti – listom
vlastníctva č. 6179.

Vyjadrenie účastníkov konania Evy Sliepkovej st., a Evy Sliepkovej ml.,  z
 21.11.2016  stavebný úrad  vyhodnocuje nasledovne:

K bodu 1/ –  Jedná sa o doplnkovú stavbu k hlavnej stavbe - rodinného domu.
Zatriedenie stavby: Podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu je stavba inžinierskou
stavbou – oporný múr – ostatné inžinierske stavby v zmysle ust. § 43a ods. 3 písm. s)
stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb. V zmysle § 12 ods.1) Vyhlášky
č.532/2002 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, stavba zároveň plní funkciu
oplotenia pozemku vlastníka, postavená na pozemku vlastníka.

K bodu 2/, 3/, 4/ -  Zhodnotenie a nový statický výpočet podľa Ing. Mariána Hargaša
zo mája 2020 je nasledovný:

- Na základe obhliadky kopanej sondy v mieste oporného múru možno uviesť:
Garnitoidné zeminy sa nachádzajú v podloží kvartérnych sedimentov. Ide prevažne o granity
až granodiority s početnými žilami aplitov a pegmatitov. Rozhranie medzi elúvium (t.j.
značne zvetralé a rozpadavé horniny) a navetralými horninami je nevýrazné, stupeň zvetrania
s hĺbkou klesá, horniny sú pevnejšie, pre elúvium možno počítať hodnoty Edef=30-60MPa
v=0,30-0,25. Tieto horniny možno zatriediť prevažne do tr. R5, orientačné hodnoty
tabuľkovej výpočtovej únosnosti pre tr.R5 Rdt=200-300 kPa (0,2-0,3 MPa).

- Zo statického hľadiska ide o oporný múr vystužený priečnymi rebrami, pričom za
rebrá možno považovať aj uličnú časť oporného múru a jej náprotivok časť oporného múru
susediacu s pozemkom parc.č.18201/7.

- Najmenšia hĺbka založenia podľa čl. 33   STN 73 1001 základová pôda pod plošnými
základmi sa na skalných horninách (trieda R1 a R) stanovuje od prípadu po prípad.
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Navrhovaná stavba oporného múru vrátane základov má také konštrukčné usporiadanie, ktoré
odoláva dôsledkom premŕzania podložia, preto podľa čl. 34  STN 73 1001 je prípustné stavbu
založiť do hĺbky 600 mm.

- Územie, v ktorom sa stavba nachádza, nie je zosuvné územie, jedná sa o stabilné
územie. V mieste stavby, avšak cca 20 cm bližšie k stavajúcemu susednému rodinnému domu
stál  dlhodobo tvarovo a výškovo podobný kamenný oporný múr, ako navrhovaný oporný múr
a nespôsobil ani zosuvy, ani poklesy v území, ani poklesy základovej pôdy pod základmi
susedného rodinného domu. Nie je preto predpoklad, že by navrhovaný oporný múr spôsobil
neprípustné deformácie svahu, ani neprípustné deformácie podložia pod susedným rodinným
domom.

- Posúdenie bezpečnosti proti preklopeniu, k preklopenie dochádza vtedy, ak stred
tlaku, t.j. priesečník výslednice síl s rovinou základovej škáry leží mimo prierez. Bezpečnosť
proti preklopeniu sa vyjadruje ako pomer súčtu momentov síl brániacich preklopeniu (Mb)
k súčtu momentov síl spôsobujúcich preklopenie (Mp) – Fp = 51,15/15,85 = 3,2>1,5 –
Vyhovuje.

-  Posúdenie bezpečnosti proti posunutiu, k posunutiu oporného múru v základovej
škáre dochádza vtedy, ak vodorovná zložka výslednice R ležiaca v základovej škáre je väčšia
než trenie N.tgφ. Bezpečnosť proti posunutiu sa vyjadruje ako pomer hodnoty trecej sily
v základovej škáre a vodorovnej zložky výslednice síl – Fs = 32,4/13,4 = 2,42>2,0 –
Vyhovuje.

-  Posúdenie na prípustné namáhanie základovej pôdy – σ = 73,3 kPa < Rdt=200 kPa –
Vyhovuje.

- Posúdenie na namáhanie základovej pôdy pod susedným rodinným domom –
σRD=100,0 kPa + σRD1= 144,0 kPa< Rdt=200 kPa – Vyhovuje.

-  Posúdenie prierezu steny vo votknutí do základu, stena oporného múru je betónová
do debniacich tvárnic hrúbky 300 mm. Účinný prierez steny uvažujem hrúbky 240 mm.
Momentová odolnosť M  = 65,0 kNm, ohybový moment vo votknutí Mv = 7,812 kNm, M =
65,0 kNm > 7,812 kNm – Vyhovuje.

- Navrhovaný, v súčasnosti už rozostavaný oporný múr nemá prierazy na odtok vody
smerom na susedný pozemok, teda nie pod základy susedného rodinného domu, ale odvádza
prípadný priesak vody na cestu, preč od stávajúceho RD a od základovej škáry oporného
múru. V mieste stavby je základová zemina triedy R5 – skalná hornina, pri výkopových
prácach sa nezistila ani podzemná voda, ani zmeny v geologických vrstvách, takže považovať
základné pomery za jednoduché. Oporný múr tvorí tuhý celok, ktorý má rovnakú hĺbku
zakladania na celom pôdoryse. Na základe uvedeného je vylúčené, že by priťaženie oporným
múrom spôsobilo sadanie susednej stavby, že by prišlo k nerovnomernému sadaniu oporného
múru, alebo že by prišlo k strate stability oporného múru.

-  Na základe vyššie uvedeného považujem za preukázané, že navrhnutý oporný múr
vyhovuje z hľadiska statiky všetkým požiadavkám normy.

  Stavebný úrad v dodatočnom stavebnom konaní zistil, že uskutočnením ani budúcim
užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené
práva  a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky
určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané  osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a preto rozhodol tak, ako je
vo výroku rozhodnutia uvedené.
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                                                  Poučenie

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,
832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                         starosta mestskej časti

                  Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 90,00 Euro bol zaplatený prevodom na účet MČ-N.M.

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/ Schaller Rudolf, Pyrenejská 11, 831 01 Bratislava
2/ Slymák Juraj, adresa neznáma
3/ Slymáková Katrena, adresa neznáma
4/ Danišová Mária, adresa neznáma
5/ Ing. Bartek Robert, Trinásta 29, 831 01 Bratislava
6/ Eva Sliepková st., Radlinského 36, 811 07 Bratislava
7/ Eva Sliepková ml., Radlinského 36, 811 07 Bratislava

8/Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                          (podpis, pečiatka )


