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Ako orgán príslušný rozhodnút' podra § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konanf (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")
na návrh mnou ustanovenej osobitnej komisie, podl'a § 59 ods. 2 správneho poriadku

z a m i e t a m

rozklad podaný krajskou prokurátorkou vBratislave arozklad podaný spoločne
Ing. Dašou Kubešovou, Nad Lúčkami 41, 841 05 Bratislava a Ing. Martinou Kužmovou,
Sv. Vincenta 4, 821 03 Bratislava proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, sekcie výstavby (d'alej len ,,ministerstvo")
č. 05133/2018/SV/48801 zo dňa 27.06.2018, ktorým ministerstvo ako vecne prfslušný
správny orgán podra § 24 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o prokuratúre") v spojení s § 2 písm. b) 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
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v spojení s § 8 ods. 1 písm. j) zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znenf neskorších predpisov nevyhovelo podra § 24 ods. 8 zákona o prokuratúre
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa
28.07.2017 apotvrdilo rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby
a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-20 l 7/ 1l 878-KAZ zo dňa 06.03.2017 a

potvrdzujem

rozhodnutie ministerstva č. 05133/2018/SV/48801 zo dňa 27.06.20l8 (d'alej len
,rozhodnutie ministerstva").

Odóvodnenie:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava vydala ako vecne amiestne príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad?) dňa 14.10 .2014 úzeínné rozhodnutie č. KV/SU/ 121 8/20l 4/63l 4/ VK o umiestnení
stavby ,,Polyfunkčný bytový dom nad Lúčkami?. Podrobnejšia špecifikácia stavby sa
nachádza v predmetnom rozhodnutí.

Proti rozhodnutiu podali účastníci územného konania odvolanie. Okresný úrad
Bratislava (d'alej len ,,okresný úrad") ako odvolací orgán následne zmenil rozhodnutie
č. KV/SU/1218/2014/6314/VK zo dňa 14.10.20l4 rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-
2015/30415-KOL zo dňa 18.05.20l5. Proti rozhodnutiu č. OU-BA-OVBP2-2015/30415-

KOL zo dňa 18.05.20l5 podala prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislavaprotest



č. Kd 567/15/1100-24 zo dňa 07.l2.20l5. Na základe protestu prokurátorky Krajskej
prokuratúry Bratislava č. Kd 567/15/1100-24 zo dňa 07.12.20l5 Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v konaní o proteste prokurátora
rozhodnutím č. 07507/20 l 6/B625-SV/ 11901 /GE zo dňa 19.02.2016 vyhovelo uvedenému
protestu prokurátorky, protestom napadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-
OVBP2-2015/30415-KOL zo dňa 18.05.2015 zrušilo a vec vrátilo okresnému úradu

na opítovné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo3a
Slovenskej republiky č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19.02.20l6 podala v
zákonom stanovenej- lehote rozklad spoločnosť LÚČKY Development, s. r. o. so sídlom
L,. Fullu 7, 841 05 Bratislava v zast. Ing. arch. Danicou Flimelovou (právny nástupca
póvodného navrhovatera Ing. Rudolfa Burdyho).

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvo3a Slovenskej republiky v konaní
o rozklade rozhodnutím č. 76/2016 zo dňa 29.06.2016 zamietol rozklad účastníka

konania spoločnosti LÚČKY Development, s. r. o., Bratislava a potvrdil rozkladom
napadnuté rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 07507/20 l6/B625-SV/ 11901/GE zo dňa 19.02.20l6.

Okresný úrad vec následne opátovne prejednal avydal rozhodnutie č. OU-BA-
OVBP2-201 7/ 11 878-KAZ zo dňa 06.03.20l7 (d'alej len ,,rozhodnutie okresného úradu"),
ktorým zmenil rozhodnutie stavebného úradu č. KV/SU/1218/2014/6314/VK zo dňa
14.lO.2014.

Proti rozhodnutiu okresného úradu podala prokurátorka Krajskej prokuratúry
Bratislava protest č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28.07.2017 (d'alej len ,,protest
prokurátora"). K obsahu tohto protestu prokurátora sa vyjadrili účastníčky konania
Ing. Daša Kubešová, bytom Nad Lúčkami 41,841 05 Bratislava listom zo dňa 07.08.20l7
a Ing. Martina Kužmová, bytom Sv. Vincenta 4, 821 03 listom zo dňa 18.08.20l7.

Ministerstvo dopravy avýstavby Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 05133/2018/SV/414 zo dňa 18.Ol.20l8 v konaní o proteste prokurátora podra § 24
ods. 8 zákona o prokuratúre nevyhovelo protestu prokurátora zd«"vodov uvedených
v tomto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutiu podala krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry
Bratislava rozklad č. 144/17/1100-32 zo dňa 05.03.2018. Tomuto rozkladu bolo

vyhovené rozhodnutím ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 43/2018 zo
dňa 04.06.20l8, ktorýrn bolo zrušené rozhodnutie ministerstva č. 051 33/201 8/SV/414 zo
dňa 18.Ol.20l8 a vec bola ministerstvu vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie.

Následne ministerstvo vydalo rozhodnutie č. 05133/2018/SV/48801 zo dňa
27.06.20l8 (d'alej len ,,rozhodnutie ministerstva"). Ministerstvo týmto rozhodnutím
nevyhovelo protestu prokurátora a potvrdilo rozhodnutie okresného úradu. Dóvody tohto
postupu sú uvedené v od8vodnení rozhodnutia ministerstva.

Proti rozhodnutiu ministerstva podala rozklad krajská prokurátorka krajskej
prokuratúry Bratislava č. Kd 144/17/1100-49 zo dňa 12.07.2018 (d'alej len ,,rozklad
krajskej prokurátorky?). Proti rozhodnutiu rninisterstva tiež podali spoločný rozklad
zo dňa 25.07.20l8 účastníčky konania o proteste prokurátora Ing. Dáša Kubešová a
Ing. Martina Kužmová (d'alej len ,,rozklad účastnfčok konania?).

2



Krajská prokurátorka vo svojom rozklade žiada, aby bolo zmenené rozhodnutie
i'ninisterstva tak, že protestu prokurátora bude vyhovené. Ozmenu rozhodnutia
ministerstva žiada krajská prokurátorka z toho dóvodu, že protest prokurátora bol podaný
31.07.2017, ateda takmer rok nebolo o ňom právoplatne rozhodnuté. Podra názoru
krajskej prokurátorky preto už vtomto prípade nemožno hovoriť ohospodámosti
konania.

Vrozklade krajskej prokurátorky je uvedené, že nad'alej trvá na dóvodoch
podaného protestu prokurátora, ku ktorýrn sa ministerstvo nevyjadrilo v«"bec alebo pri
od«"vodnení sa vysporiadalo s inými ako v proteste prokurátora uvedenými argumentmi.

Krajská prokurátorka namieta najmu, že ministerstvo v rozhodnutí ministerstva
neuviedlo dóvody ku všetkým podstatným skutočnostiam, pre ktorý bol podaný protest
prokurátora, príp. sa v od8vodnení rozhodnutia ministerstva vysporiadalo s inými ako
v proteste prokurátora obsiahnutými argumentmi:

1. Chýbajúce dóvody kjednotlivým argumentom svedčiacim vydaniu nového
závuzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a to:

a) vkonaní uplatnená námietka ohl'adne čl. 4.16. STN 73430'l/'Ll Budovy na
bývanie, Zmena č. 1 avňom obsiahnutej definície prvého nadzemného podlažia,
súvisiaca s tým, že z pro3ektove3 dokumentácie nebolo možné objektívne zistit', či
vprípade deklarovaného 1. PP nešlo o 1. NP. Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava sa má, podra názoru krajskej prokurátorky, vyjadrit' až ksúladu úplnej
bezrozpornej projektovej dokumentácie (d'alej len ,,PD") resp. PD nezastierajúcej žiadne
skutočnosti s územným plánom.

b) umiestnenie stavby je vpriloženej grafickej prílohe územného rozhodnutia
vyznačené odlišne ako v PD 2013 schválenej týmto územným rozhodnuffm,

c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava bola k posúdeniu aj po podaní
námietok predložená len PD z roku 2011, nie PD z roku 2013, ktorá bola územným
rozhodnutím v znení rozhodnutia okresného úradu overená, resp. schválená,

d) vkonaní uplatnená námietka týkajúca sa prechodovej formy zástavby
a skutočnej nadmorskej výšky stavby.

2. Žiadne argumenty kpotrebe stanoviska/rozhodnutia dotknutého cestného
správneho orgánu k zriadeniu vjazdu z komunikácie,

3. Nevyjadrenie sa ku všetkým dóvodom svedčiacim potrebe nového závázného
stanoviska orgánov verejného zdravia.

Krajská prokurátorka d'alej vrozklade uvádza, že vyjadrenia ministerstva
k dóvodom svedčiacim zmátočnosti rozhodnutia okresného úradu, ktoré boli uvedené
vproteste prokurátora, nepojednávajú oneodstránení pretrváva5úccho rozporu medzi
stále platnou textovou čast'ou úzeínného rozhodnutia, rovnako platnou grafickou čast'ou
tohto rozhodnutia a stále platnou ním overenou PD z roku 2013. Zmátočnost' vidí krajská
prokurátorka najmá vtom, že vúzemnom rozhodnutí overená PD zroku 2013 je
v rozpore so situačným výkresom overeným tým istým rozhodnutím.

Rozhodnutie ministerstva je teda, podl'a názoru vyjadrenom v rozklade krajskej
prokurátorky, arbitrárne.
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Krajská prokurátorka vo svojom rozklade tiež uvádza, že účelom protestu
prokurátora je to, aby sa príslušné orgány danou vecou zaoberali a predmetnú vec riadne
od6vodnili.

Z argui'nentov uvedených v rozklade účastníčok konania je potrebné uviest', že
ministerstvo, podra ich názoru, nesprávne vyhodnotilo námietky uvedené v proteste
prokurátora, vktorých bol namietaný rozpor územného rozhodnutia súzemno-
plánovacou dokumentáciou a zastávajú názor, že je potrebné nové stanovisko hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava. Rozklad účastníčok konania obsahuje tiež
námietky ohradne parkovacích plóch, vjazdu a výjazdu z podzemných garáží. účastníčky
konania vo svojom rozklade tiež namietajú zmátočnost' dokumentácie aúzemného
rozhodnutia, nedostatočné vysporiadanie sa s námietkou uvedenou v proteste prokurátora
vzmysle ktorej sa okresný úrad nevysporiadal sexistenciou nulitného stanoviska
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. KV/DCH/810/2012/1394/JT zo dňa
24.01.20l2, d'alej namietajú neakceptovanie požiadavky uvedenej v proteste prokurá{ora,
ktorá sa týka potreby nového stanoviska orgánu verejného zdravotníctva, nerešpektovanie
názoru uvedenom vrozhodnutí ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky
č. 43/20 18 v rozhodnutí ministerstva. Účastníčky konania o proteste prokurátora v závere
svojho rozkladu vyslovili názor, že vúzei'nnom konaní aaj vkonaní oproteste
prokurátora boli porušené základné zásady správneho konania, ktorýrni sú najmu zásada
zákonnosti azásada materiálnej pravdy a žiadajú, aby bolo rozhodnutie ministerstva
zmenené tak, že bude protestu prokurátora vyhovené.

Ministerstvo listom č. 05133/2018/SV/56246 zo dňa 18.07.20l8 podra § 56
správneho poriadku upovedomilo ostatných účastníkov konania, že krajská prokurátorka
podala proti rozhodnutiu ministerstva rozklad a vyzvalo ich, aby sa k obsahu rozkladu
vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Ministerstvo d'alej listom č. 051 33/201 8/SV/59393 zo dňa 07.08.2018 upovedomilo
ostatných účastníkov konania a krajskú prokurátorku o podanom rozklade účastníčok
konania a vyzvalo ich, aby sa k nemu vyjadrili.

K obsahu rozkladu účastníčok konania sa vyjadrila Ing. arch. Danica Flimelová,
Pod záhradami 15, 821 07 Bratislava, ako zástupkyňa navrhovatera, splnomocnená
vo veci inžinierskej činnosti pre predmetnú stavbu. Ing. arch. Danica Flimelová
vo vyjadrení skonštatovala, že odvolaterky sa opakovane zaoberajú otázkami, o ktorých
už právoplatne rozhodol okresný úrad, ako nadriadený správny orgán stavebnému úradu,
ako aj ministerstvo, ako ústredný orgán štátnej správy a že tieto orgány nezistili porušenie
zákona, pre ktoré by bolo potrebné územné rozhodnutie v znenf jeho zmeny zrušit', ale
naopak, potvrdili jeho platnost' v znení rozhodnutia okresného úradu. Má za to, že
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola spracovaná s náležitou
odbornost'ou a prerokovaná so všetkými dotknutými orgántni tak, ako to ukladá stavebný
zákon a jeho vykonávací predpis vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona. Napadnuté obsahy niektorých závázných stanovísk boli opakovane posúdené
dotknutými orgánmi a nakol"ko tieto svoje stanovisko nezmenili, vyjadrili sa aj ich
nadriadené orgány postupom podra § 140b ods. 6 stavebného zákona. Ing. arch. Danica
Flimelová vo vyjadrení uviedla, že v územnom konaní sa skúma najmá súlad stavb;?7S

iÍňaplatnou územnoplánovacou dokumentáciou. Predmetná stavba, podra jej názoru, sp
závázné regulatívy pre výstavbu určené platnou územnoplánovacou dokumentáciou

VO
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mesta Bratislavy, ktorou je územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, čo bolo deklarované vydaným súhlasným
záv»zným stanoviskom Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. MGS ORM 41311/1l-169575 zo dňa 22. 11 .2011 a opakovane potvrdené po napadnutf
jeho obsahu odvolatermi. Ďalej uviedla, že taktiež s umiestnením stavby vyslovili súhlas
všetky dotknuté orgány, ktoré sú príslušné vyjadrit' sa v územnom konaní svojimi
závuznými stanoviskami.

Ministerstvo podra § 57 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 2 a 3 správneho poriadku
predložilo oba rozklady spolu so spisovým materiálom, týkajúcim sa veci na rozhodnutie
ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako vedúcemu ústredného orgánu
Štátnej správy.

K námietkam uvedených v rozkladoch proti rozhodnutiu ministerstva uvádzam:

K námietkam uvedeným v rozklade krajskej prokurátorky uvádzam, že ministerstvo
sa riadne vysporiadalo so všetkými relevantnými námietkami uvedenými vproteste
prokurátora, okrem námietky, ktorá sa týkala chýbajúceho stanoviska/rozhodnutia
dotknutého cestného správneho orgánu k zriadeniu vjazdu z komunikácie. Ktejto
námietke uvádzam, že stanovisko cestného správneho orgánu sa nachádza v spisovom
materiáli. Ide konkrétne o závuzné stanovisko Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, č.
KV/DCH/810/2012/1394/JT zo dňa 24.Ol.20l2 a závázné stanovisko Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, č. KV/DCH/848/2013/3790/JT zo dňa 18.03.20l3. K tvrdenej
nulitnosti závůzného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, č.
KV/DCH/810/2012/1394/JT zo dňa 24.Ol.2012 uvádzam, že správny poriadok ani
stavebný zákon nepozná pojem ,,nulitné rozhodnutie': či ,,nulitné závuzné stanovisko".
Podl'a § 140b ods. l stavebného zákona: ,,Obsah záviného stanoviska je pre správny
orgán v konaní podl'a tohto zákona závmný a bez zosúladenia závázného stanoviska s
inými záváznými stanoviskami nemóže rozhodnút' vo veci.?. Po preštudovaní spisového
materiálu mám teda za to, že závuzné stanovisko Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
č. KV/DCH/810/2012/1394/JT zo dňa 24.01.20l2 nie je nulitné. Námietka uvedená
v proteste prokurátora anásledne aj vrozklade krajskej prokurátorky, ktorá sa týka
chýbajúceho stanoviska/rozhodnutia dotknutého cestného správneho orgánu k zriadeniu
vjazdu z komunikácie, teda nie je opodstatnená.

K námietkam uvedeným v rozklade účastníčok konania uvádzam nasledovné:

Konanie oproteste prokurátora je prostriedkom dozoru prokuratúry nad
zachovávaním zákonnosti zo strany orgánov verejnej správy pri výkone verejnej správy.
Táto základná charalíteristika inštitútu protestu prokurátora, ktorá je dlhodobo
akceptovaná právnou teóriou, je vyjadrená aj vpozitívnom práve ato konkrétne
v ustanovení § 20 ods. 1 zákona o prokuratúre.

Preto aj subjektom, ktorý vymedzí predmet konania o proteste prokurátora je
prokurátor. Osobité postavenie prokurátora v konaní o proteste prokurátora možno vidiet'
aj v tom, že prokurátor má možnosť disponovat', na rozdiel od účastníkov konania pred
orgánom verejnej správy (správneho konania), konaním o proteste prokurátora tak, že je
oprávnený vziat' podaný protest spát'. Následne je povinný orgán verejnej správy
rozhodnutím zastavit' konanie o proteste prokurátora podra ustanovenia § 24 ods. 15
zákona o prokuratúre.
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Konanie o proteste prokurátora teda nie je konaním, ktorého účelom je umožnit'
účastníkom správneho konania domáhat' sa prieskumu rozhodnutia. Tí majú možnost'
domáhat' sa nápravy proti nezákonnému právoplatnému rozhodnutiu vydaného
v správnom konaní inými prostriedkami.

Vrozhodnutí ministra dopravy avýstavby Slovenskej republiky č. 43/2018 je
uvedené aj nasledovné: ,,Ministerstvo je tiež povinné sa v rámci nového prejednania a
rozhodnutia veci vysporiadat' v rámci odóvodnenia svojho rozhodnutia aj s námietkami a
tvrdeniami účastníkov územného konania, ktorý sú zároveň účastníkmi konania
o proteste prokurátora.".

S relevantnými námietkami uvedenými vproteste prokurátora bolo riadne
vysporiadané v rozhodnutí ministerstva, resp. v tomto rozhodnutí. Týrn teda došlo aj
k vysporiadaniu s relevantnými vyjadreniami účastníkov územného konania, ktoré podali
v konaní o proteste prokurátora. Vzhradom na vyššie uvedenú charakteristiku protestu
prokurátora sa s námietkami, či vyjadreniami, ktoré idú nad rámec podaného protestu, nie
je možné v konaní o proteste prokurátora, a teda ani v tomto konanf o rozklade, vecne
vysporiadať, ale je ich potrebné zamietnut'.

Vzhl'adom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnút' tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je podra § 61 ods. 2 správneho poriadku konečné a nie je možné
sa proti nemu odvolať (podat' rozklad).

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom podra § 24 ods. 14 zákona
o prokuratúre.

V Bratislave dňa 18.01.2019

Arpád Érsek
minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky

Doručí sa: rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyveseim po dobu 15 dtí
na úradnej tabuli MDV SR, Námestie Slobody 6, P. 0. Box 100, 810 05 Bratislava a
zároveň bude zverejrxené na webovom sídle MDV SR v časti ,, Verejné vyhlášky?, ako
aj na cemrálnej úradnej elektronickej tabuli na strátíke portálu www.slovensko.sk
v časti ,, Úradrxá-tabul'a"
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Účastníkom konania:
1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
rní5žu byt' rozhodnutím priamo dotknuté.
2. Ing. Rudolf Burdy, Hrušovská 60, 821 07 Bratislava 214
3. Ing. arch. Danica Flimelová, Podzáhradná 15, 821 07 Bratislava 214
4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5 . Ing. Martina Kužmová, S. Vincenta 4, 821 03 Bratislava
6. Ladislav Sternmúller, Púpavová 36, 841 04 Bratislava
7. Ing. Dáša Bučková, Nad lúčkami 41, 841 05 Bratislava
8. Ing. arch. Anna Priečinská, Lackova 5, 841 05 Bratislava
9. Kamil Kaminský, Lackova 5, 841 05 Bratislava
10. Ing. Daša Kubešová, Nad lúčkami41, 841 05 Bratislava
11. RNDr. Miroslav Kubeš, Banskobystrická 16, 81106 Bratislava
12. Ing. Viera Mihalková, Nad lúčkami 35, 841 05 Bratislava
13. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na ulici Nad lúčkami

č. 16, č. 33-43, Lackova 3, 5, 7, vlastníci pozemku parc. č. 1881/2, k. ú. Karlova Ves
14. Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

(k č. Kd 144/1 7/1100-16 zo dňa 28. 7. 2017)

Na vedomie:

1. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 - so fiadost'ou o zverejnenie rozhodnutia MDV SR na úradtxej tabuli
Vášho úradu.

2. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava - so žiadost'ou o zverejmnie rozhodriutia MDVSR txa úradt?ej tabuli Vášho
úradu.

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výstavby

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia:

ffistskáčasťamtisma-Nml iiiQ
C?:i2:«:ní»?n-;' :m ""

:. stavebríého por?
N.í;rn,.sv. FrantJh?
842 62 Brabs»ao?'4'Dátum vyvesenia íy;a-a=;r7

,,, , , ,,, ,, , ,,, . . .. . .. ........ ...-..------------- 0- 0-00-0--------- ---'------ - ---- ů-------0=------ ?aaa* a "0 aaaa "0 "0 "aaaaaaaaa0 a aa a *aa a aaa** aa a a

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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