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                             Ako získať povolenia,  rozhodnutia a iné výhody zadarmo? 

 

................................................   . viac informácií tu  

 
 

 

 

......... . Telefonujte nám : ..0903 254 344, 0903 244 282  

 

......... . Napíšte nám : ....tatiana.ivicova@upcmail.sk, pavol.bobula@upcmail.sk 

 

......... . Navštívte nás :.. Orenburská 17A, 821 06 Bratislava - Podunaj. Biskupice 

 

......... . Informačný leták : Informačný leták - IPB partner 

 

 

 

...  

 

 

..Ponuka pre občanov 

 

Ako môžeme byť pre Vás 

užitoční, čo všetko môžeme 

urobiť, aby ste bez starostí 

a námahy realizovali Vaše 

zámery +viac 

 

 

 

 
 

 

Ponuka pre firmy 

 

Vďaka doterajším dobrým 

pracovným vzťahov s firmami 

Vám teraz môžeme ponúknuť 

viac ako kedykoľvek 

predtým +viac 

 

 

 

... 

 

 

Cenník | Akcie.. 

 

Stavebné povolenie: 

Bratislava 950,-€ a okresy 

PK, MA, SC a DS 690,-€, 

územné rozhodnutie: 

+viac 
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:: Neprehliadnite:  

 

 

 

. 

Vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudácie, 

vyporiadanie vlastníctva, kúpiť alebo predať nehnuteľnosť nie je len 

obehanie úradov, obstaranie vyjadrení, súhlasov a zmlúv. Bohužiaľ je 

stále veľa takých, ktorí sa 

nestarajú alebo nevedia... +dokončenie  

 

 

 

 

.10 dôvodov prečo sa obrátiť na IPB partner: 

 

..-- Ako Vám môžeme pomôcť pri Vašich zámeroch s nehnuteľnosťami, 

......dôkladnej príprave na realizáciu stavby a jej povolení do užívania?... 

 

.Zoznam dokladov potrebných pre stavebné konania 

 

..-(Stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odstránenie stavby a kolaudácia) 

 

 
:: Užitočné informácie:  

 

 

 

.Mestá, obce a mestské časti, v ktorých Vám vieme pomôcť: 

 

..-- Nájdite svoje mesto, obec, mestskú časť a môžeme začať.... 

..... 

.Ako postupovať po vydaní stavebného povolenia: 

 

..-- Stavba rodinného domu a iných stavieb... ako na to? 

 

.Nový stavebný zákon - Návrh 2013 - 2014 

 

...- Návrh stavebného zákona 2013. 

 

.Nový stavebný zákon - aktuálne informácie (26.08.2014) 
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...- Schválenie nového stavebného zákona sa odkladá na budúci rok. Predpokladá sa 

.....1. júl 2015. Prišlo až 2 309 pripomienok! Spracovávanie zákona budeme stále 

.....sledovať... 

 

.Od 1.1.2015 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy a 

...budovy (max. 40,7 kWh/m2/rok na vykurovanie)...Energetický certifikát... 

 

.Od 1.1.2015 nadobudne účinnosť novela zákona o EIA, ktorá novelizuje 

...aj stavebný zákon. 

 

.Od 1.7.2015 nový stavebný zákon platiť nebude! Odborné posúdenie kvality zákona 

...nájdete v nasledovnom odkaze od SASDARS: 

...SASDARS - Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb 

.. uskutočňujúcich stavby 

 

 

 

PONÚKAME VÁM:  

 

 

  osobitný prístup v priateľskej atmosfére  
  skúsenosti pri jednaní s orgánmi štátnej správy a inými dotknutými organizáciami,  
  odbornú oporu pri riešení každého majetkového problému,  
  riešenia pri nezrovnalostiach v evidencii štátu so skutočnosťou,  
  riešenia zámerov od väčších územných celkov po jednoduché stavby,  
  individuálny prístup podľa Vašich požiadaviek,  
  niekoľkoročné a bohaté skúsenosti,  
  profesionálne a kvalitné služby, ktoré sú základom Vašej spokojnosti a našich 

referencií,  
  konzultácie u Vás vo firme alebo doma,  
  možnosť stretnutí aj mimo bežných pracovných hodín,  
  výhodné ceny a podmienky. 
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