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Bratislava
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Vec: Upovedomenie o obsahu odvolanitt proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava,
odb. výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-O VBP2-20 17/76 181-KAZ zo dňa
06. 11.2017 - výzva na vyj adrenie

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, v sťilade s ust. {g 56
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom korxaní (správny poriadok) v zi?ieiií neskoršich predpisov,
Vás upovedomuje, že účastníci konania Miroslav Antol, Devínska cesta 30A, 841 04
Bratislava, Mgr. Zuzana Bollová, Mgr.art. Martin Bollo, Doc. Iíig. Gabriela Bollová, všetci
bytom Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava, podali odvolanie proti rozhodnuti?i Okresného
úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č OU-BA-OVBP2-201 7/76181-KAZ zo
dňa 06.1l.2017, listami domčenými tunajšiemu úradu íňňa 23.11.20l7, 06.l2.2017. Zároverí
Vás tunajší úrad upovedomuje, že tunajšiemu úradu bolo domčené podanie označené ako
odvolanie, Zdmženia domových samospráv, Marcei Slávik, 50 sídlorri Námestie SNP 13,
Bratislava, ktoré v predmetnom konaní nemalo postavenie účastníka koríaiiia.

V prílohe tohto listu Vám zasielame fotokópiu odvcla»í a v zi-nysle § 56 správneho
poriadku Vás vyzývame, aby ste sa v lehote do 5 dní edo dňa doručenia tchto upovedomenia,
vyjadrili kpodaným odvolaniam ria Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky, k horeuvedenému číslu.
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Doručuie sa účastníkom konania vereinou vlíhláškou:
1. INGSOL,s.r.o.,Vlárska50/A,8310lBratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava,
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
LENSSON s.r.o., Panenská 18, 81103 Bratislava
Krista Tesarčíková, Borodáčova 15, 821 03 Bratislava
J[?JDr. Marián Mišík, Zochova 18, 81103 Bratislava
Mgr.art. Martin Bollo, Hálova 14, 851 0l Bratislava
Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
Mgr. Zuzana Bollová, Riznero'va 2, 81101 Bratislava
Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
Vlastníkom suseíiných pozemkov a stavieb podra výpisov z katastra nebnutel'ností , LV č. 2278, 5495,
5481, 5480, 64, 46, 2573, 4616, 4406, 4440

12. Svetlana Hofstádter, Špitálska 16, 81108 Bratislava
13. Miroslav Antol, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava
14. Michal Kvasnica, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava
15. Miroslav Blažek, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava
16. Neznárnym vlastníkom pozemku parc.č. reg. ,,C"1444/1, kat. úz. Karlova Ves
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Na vedomie :

1. INGSOL,s.r.o.,Vlárska50/A,8310lBratislava
2. Hlavné mesto SR Bratisla'va, Primaciálne nárn. č. 1, 814 99 Bratisla'va - so žiadost'ou o zverejtxenie na

úradnej tabuli
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie Sy. Františka 8, 842 62 Bratislaya - so žiadost'ou
o zverejnenie na úradnej tabuli

3.

Na vedomie (bez prfloh) :
1. Mgr.mt.MartinBollo,Háloval4,8510lBratislava
2. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
3. Mgr.ZuzanaBollová,Riznerova2,81lOlBratislava
4. Miroslav Antol, Devínska cesta 30A, 84104 Bratislava
5. Združenie domových samospráv, Námestie SNP, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesania verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 7-r ;'-'.;Z-íQ Dátum zvesenia:
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Mgr. Zuzana Boliová, Mgr. art. Martin Bollo, Doc. ing. Gabrie!a Bollová,
ako podieloví spoluvlastnící rodinného domt'i a prislúchajúeich pozeín!<ov zapísaných na LV 275 a LV

4988, k. ú. Karlova Ves, Devíiíska cesta 32, 84104 Bratislava
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Okresný úrad Bratislava
odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46
832 05 Bratislava 3

V Bratislave, dňa 5. decembra 20 ] 7

? Odvolanie voěí rozhodnutiu ě. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo diía 06.11.2017
Okresný úrad vydal dňa 06.l1.20l7 územiié rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ
o umiestnení stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie" (d'alej ako ,5ozhodnutie OÚ BA"). Voči
uvedenérnu rozhodnutiu podávame odvolanie, ktorým napádame celé rozhodnutie OÚ BA, ato
z nasledov'nýcb «Bvodov:

Pri vydávaní rozhodnutia OÚ BA vážne procesne pochybil, keď počítai lehoty na podarúe
vy3adrení účastníkov konania odo dňa, kedy došlo k vyveseniu verejnej vyh}ášky o oznámení
o začatí úzernnébo konania o umiestnení stavby ,, Slnečné údolie - Bytové rezidencie" na
úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava, nerešpektujúc skutočnost', že kvyveseniu
oznámenia o začatí územného konariia na úradnej tabuli Mestskej časti KarXom Ves ako
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka v zínysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďh!e3 ako ,správny poriadok"), došlo
s časovým posunorn. K vyveseniu oztíámenia o začatí úzernného konania na úradnej tabuli
Mestskej časti Karlova Ves došlo az 3.lO.20l7, zeoho vyplýva, že účinky doručenia
oznárnenia nastali uplynutím 15 dní, t,i. 18.]0.20]7. Vyjadreiiia anámietky kúzemnérnu
konaniu tak mohli byt' podané do 7 pracovných dní od tohto dátumu, t.j. do 27. 10.2017. To
znamená, že všetky vyjadrenia, ktoré boli v rámci konaiiia vyhodnotené ako neskoro podané,
a teda také, na ktoré sa neprihliada, mali byt' v konaní správnym orgánom riadí'íe prejednané.
Konanie správneho orgánu, ked' počítal lehot?i na ďoručenie oznámenia o začatí správneho
konania verejnou vyhláškou len podra okolností dorucomnia ría úradnej tabuNi konajúceho
správneho orgánu, nie však úretdne3 tabuli Mestskej časti Karlova Ves, je v rozpore so zásadou
informovanosti vyplývajúcou z §3 ods. 6 správneho poriadku, v nadvnznosti na jednoznačný
právny názor na túto otázku vyplývajůci z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. apríía
2012, sp. zn. 5Sžp 9/2012. Najvyšší súd SR v odóvodnení úvedeného rozliodnutia uvieďol, 'zí=
zmyslom úpravy v §26 ods. 2 správneho poriadku účinnej v čase zverejnenia oznámenia
o začatí územného konaiiia je posilni't' ,,zásadu informovanosti v právnej úprave správneho
konarxia vyjadrenů v ustanovení §3 ods. 6 správneho poriadku a sleduie sa najrruá ciel aby
obsah i%rmácie o verejrtej vyhláške sa dostal do sféry ůčmtníkov aj vtedy, ak by vyveseriie
verejnei vyhlár;ky prehliadlí. ... Sprísneme zákonných požíadaviek na zverejrxovanie
píso?ostí doručovarxých wrejnou syhlášku má preto v praxj zv2ýšit' pravdepodobnost' toho, že
sa adresát o obsahu právneho ůkonu dozvie a bude rru5ct' na základe toho obhajovať svoje
záujmy. ... Vychádzafi:tc z judika'h'try Ústavného sMu ,Slovenskej repub[iky (pozri k tomu bližšie
nálezy Ústavného sůdu Slovemkej republiky vo veciach sp. zn. III. ÚS 34]/07 z 1. 7.2008, sp.
zn. III. ÚS 36/201 0 z 4.5.2010 alebo IIL ÚS 70/201 0 z 1.11 .201 0) ustanoveme č[ánku 2 ods. 2
Ústavy Slovenskej republ% rxepredstavuie iba viazanost' štátnych orgá'tíov textom, ale aj
zmyslom a ůčelom zákona. -K citovanému záveru vysloveriérmi vjudikatůre IJstavn«:ho .n'tdu
Sžovergskej republiky treba zd6raznžt', že zo :zžadneho vstanoveríža správneho poržadku ani
kornentárov knemu, arú zjudikamry nev>plýva, že pri včasnosti podania správnej žaloby
treba stržktne vychádzat' iba zdoručenia napadnutého rozhodnutia verejnou vyhláškou
vyvesenou na úradnej tabuli ůradu, ktorý napadnuté rozhodnutie sí>ídal. Naopak podl'a názoru
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Najvyššieho sůdu Slovenskej republiky takýto ziený výklad odporuje í',čehx ustanovenža §26
ods. 2 správneho poržadku, ako aj zsadne informova;'iosti z2časiríkosi správneho konania
zakotvenej vustanovení §3 ods. 6 správneho poriadku." Vzhl'adom na všeobecne platnú
zásadu inforrnovanosti adostupnosti konania štátr,eho orgá.nu občanom, ktorých sa toto
konanie týka, je právny názor Najvyššieho súdu SR aplikavatel'ný iia všetky štádiá správneho
(stavebného) konaxiia. Osobitne podotýkame, že oznámeiiie o začatí územného konania bolo
vyvesené na úradnej tabuli OÚ-BA na Tomášikove3 u:ici, ktorá sa nachádza v úplne inej
mestskej časti ako je územie, ktorého sa konanie týka. Navyše, uvedené oznámenie bolo
vyvesené vý!učne na fyzickej úradnej tabuli, nie však iía webovej stránke OÚ BA, kde by
mohlo byt' širšie dostupné. Pri n'inožstve oznámeii'í, ktoré OÚ BA vzhradom na svoje
rozsiahle kompeteneie umiestňuje na úraďiiú tabul'i.i, ako aj skutočnost', že OÚ BA konal na
základe atrahovariia právomoci stavebného úradu Mestskej časti Kariova Ves, v mieste značne
vzdialenorn od územia, ktorého sa koiianie týka, bolo ;akmer vylíičeiié, aby si bežné fyzické
osoby všimli vyvesenie verej'nej vytílášky s oznámerím o začatí úzeinrxého koiiania na úradnej
tabuli OÚ BA. Vzhl'adom na uvedené skutočnosti márrie za to, ze OÚ BA konal nezákonne,
v rozpore so zásadou infoimovanosti, ak neprihliadal na pripoiienky a nárnietky účastníkov
konania doručené mu do 27. 10.2017 ako na neskoro podané.
Vo vzt'ahu k rozhodnutiu OÚ BA vážne proeesne pochybil, ked' rozhodííutie nezverejnil na
svo3om webovom sídle, hoci mu táto povinnost' vyplýva z ustaiiovenia §26 ods, 2 správneho
poriadku s účinnost'ou od 1. 11.2017. Rozhodnutie Oú BA bolo vydané 6. 11 .2017 a zo zákona
č. 238/2017 Z. z., ktorým bol zmenený správny poriadok sťičinnost'ou od I.11.20l7
nevyplým, že by k úpravám účiíným od l ,11.2017 boli vo vzt'ahu k §26 ods. 2 správneho
poriadku stanovené osobitné prechodné ustanovenia, preto nie je dóvod ich nedodržiavat'. Je
nepochybné, ze OÚ BA má zriadené webové sídlo a na ňom prevádzkuje úradnú tabul'u, avšak
žiadnu z písomností, ktorú doteraz v rámci územného konania na umiestnenie stavby ,,Slnečné
údolie - Bytové rezidencie" vydal, na tejto tabuli nezverejnil. Týmto opomenutím OÚ BA
došlo k nezákonnému konaniu v rozpore s §26 ods. 2 správneho poriadku účinného od
1.l1.20l7 asúčasne tým rnohlo dójst' kporušer,iu práv aprávom chránených záujrnov
účastníkov konania dozvediet' sa o vydanom rozhodnutí a uplatniť ;ch právo na obranu voci
tornuto rozhoďnutiu.

3. Narnietame doručovaríie verejnou vyhláškou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) stanovuje v § 36 ods. 4 d6vody, kedy stavebný úraď
oznamuje začatie konania oumiestnení stavby účastníkom úzeinného konania verejnou
vyhláškou. Ani jeden z uvedených dóvoďov nebol v predmetnom konaní splnený. Rovnakko
tak neboli splnené dóvody podra §26 správneho poriadku. účastníci konania boli vopred
známi, ato vď8sledku dvoch samostatne existujúcich skutočnostf. Po prvé, stavby sa
umiestňujú do nezastavaného územia, ktoré je obmedzené najmu majetko'voprávnymi vzt'ahmi
k dotknutým pozemkom, v malorn rozsahu susednými stavbazi, v dósledku čoho 3e počet
účastníkov konania obmedzený. Po druhé, čO je podstatnejšie, stavebný úrad Mestskej časti
Karlova Ves vedie v súčasnosti konanie týkajúce sa rekonštrukcic úč.elove3 komunikácie,
ktorá tvorí jediný prfstup k urniestřiovanej stavbe a rozsah účastrííkov tohto konania je znárny.
V ko'nečnom dósledku sa ukázalo, že takmer totožný. V kontexte náí'nietky uvedenej pod
bodom l . tohto odvolania možno vyhodnotit' postup OÚ BA ako taký, ktorého účelom nie je
priblížiť rozhodovanie o veciach verejných l'ud'om v súlade so zásadou informovanosti, ale
naopak (.O najrýchlejšie rozhodnút' bez ich účasti, a teda bez zohl'adnenia ich práv a právorn
chránených záujmov.
Pokial' ide o vecné «Bvody, v plnej miere zotrvávarne na námietkach, ktoré sme predložili do
územného konania podaním zo dňa 17. 10.2017. V žiadnom prípade nie je možríé súh?asit' so
stanoviskom OÚ BA vyjadreným na viacerých miestach rozhodnutia OÚ BA, že otázky
súyisiace s účelovou komunikáciou nesúvisia s konaííím o umiestnerí s:avby ,,Slnečné údolie
- Bytové rezidencie", pretože sa riešia v samostatnom konaí?íí. Uváí:Nzarne, že verejná účelová
komunikácia smerorn z Devínskej cesty bude jediným prístup om k bytov% rezidenciám.
Vychádzarne ztobo, že kým je do územia umiestnená nová stavba, musia byt' vyriešené
všetky otázky týkajúce sa napojenia na pozemné koinunikácie a záiežitosti týkajúce sa potrieb
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požadovaného opatrei'iia v území a jeho dós[edkov. Rozhoďmutie OÚ BA obsahuje viaceré
skreslené aiebo pravdu skresl'ujúce irifoiamácie týkajúce sa dopíaavného napojeniaurniestňovanej stavby. Konkrétne napr. na s. 2 rozhodmutia-OÚ sa uvác'za', že súbor bytových
dornov je dopravne napojený ria vere3nu komunikáeiti Oevínska cesta cez jestvujúcu verejnú
účelovťi komunikáciu, ktore3 rekonštrukcia je predmeton'i samos(atqélio povorovacieho
konania, Podstatné je dodat, 'ze bez povolenia rekonštrukcie, resp. zriadeiíia tejto účelovej
komunikácie, nebude prístup k umiestňovanej stavbe rnožný. T% sa vytvára neúmerný tlak
na konanie o rekonštrukcii cesty v prípade, ak bude vydané právop!atné územné a neskór aj
stavebné rozhodnutie k bytovýr rezídenciám. V dós!edku tohto tlaku sa cítime ohrození
z d5vodu, 'ze reálne m5zeme pr'xst' o jediný prístup k nášmu rodinnému ďomu. Táto obava je sa
reálne potvrdzuje aj na základe stanoviska Krajskéno riaditel'slva Policajného zboru
v Bratislave, Kra3ský dopravný iyišpektorát zo dňa 18.5.2016 (s. 6 roziiodiíutia OÚ BA), kde
sa usiádm5ú požiadavky ria pi-ístupovú komunikácí', kumEestiiovaúej stavbe, aplikáciou
ktorých mó'ze «:B3sť k stavu, na ktorý sme poukazovalí v cašom vyjadrenf zo dňa 17.10.20l7.
Podl'a nášho názoru je pri aplikácii §37 ods. 2 a § 39a aós. 2 písi. b) stavebnélío zákona, ako
aj v nadvínosti na článok 152 ods. 4 Ús",avy Slovensxej republiky úlohou stavebného úríidu
pri povorovant umiestnenia stavby preskůmat' aj dós?edky un'iiestnenia stavby na územie
v jeho existujúcom stave, vyhodnotiť, či tieto dósledky neprimeraným spósobom nezasahujú
do práv a právom chránených záu:3mov iných osób a tieto závery zob?'adnit' pri rozhodnutí.V d'ósledku toho, že OÚ BA pri svojom ;ozhodovaní xieprihliadol úa námie'tky účastníkov
konania, nevykonal žiadne dokazovanie týkajúce sa sk?itočností obsiahriutých v námietkách,
upustil od miestneho zist'ovania, došlo kporušeniu § 3 oďs. 5 a F3 32 ods. l správneho
poriadku, tj. nebol dostatočne zistený skutkový stav. 'oodl'a §3 ods. 5 správneho poriadku
rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzm' zo spo?'ahlivo zisteného stavu veci. Správne
orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoeh
nevznikali neod6vodnené rozdiely. Podl'a § 32 ods. l správnelio poriadku je správny orgári
povinný zistit' presne a úplne skutočný stav veci a za týrn i:ičelom si obstarať potrebné
podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len r?ávrhmi účastnikov konania.

Na zálďade skutoěností uvedených vodvolaeíeh dovodoeh žiadame odvolací orgán, abyprvostupňové rozhodnutie OÚ BA podl'a § 59 ods. 3 správneho poraiadku zrušil a vec mu vrátil
na nové konanie a rozhodnutie a zaviazal ho právnym uázorom, ktorý bude rešpektovat' obsah
odvolacfch d6vodov uvedených vysste.

S pozdravom

Mgr. Zuzana Boliová

Mgr. art. Martin Bollo

?l]

?>?
l
?% ,.?

Doc. Ing. Gabriela Boltová -'7.
i

Prílohy: podaniezodňal7.10.20l7iktorétvoríneoddelitel'núsťičas't'tohtoodvolania .?Pr-'A'í'-
oznárnenie o začatí konariia o umieshiení stavby vyvesené na úraďnej tabuli Mestskej í:asli
Karlova Ves, z ktorého je zre3mé, kedy k vyveseniu na úradnej tabuli došlo (pečiatka v závere
dokumentu) ('(,?2a4,,4J,., z)

' d'alej ide tiež o mdenia OÚ BA z odoyodnenia rozhodnutia OÚ BA na s. 10 a ]1



odb«;r d týovej2oliti Okresneho uradu Bratislava
?

Od:

Odoslané:
Komu:
Predmet:

Marcel Slávik (predseda ZDS) <slavik@samospravydomov.org>
17. novembra 2017 8:53
odbor vystavby a bytovej politiky Okresneho uradu Bratislava
OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ (ÚR: Slnečiié údolie - 8ytové rezídencie)

Odvol@@ie vpči územnému rpzhodnutiu Okresnéh?adu B.3)atislava C.. OU-BA-OVBP2-2017 zýísí/í«qz
Voči územnému rozhodnutiu Okresríého úradu 8ratislava č, OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo dňa 06.11.2017 sa
odvolávame.

Podťa §19 zá kona o žívotnom prostre:íí č.17/1992 Zb. ,,Každý, kto zistí, že hmzí poškodethie životného prostredia
alebo že k nemu už došfo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrť»tenie hrozby
alebo na zmiernenie n«5sledkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štótnej spr«fivy; povinnosť zasjalinuť
nerm5 ten, kto by tým ohmzi/ život alebo zdravie svoie alebo blízkej osoby." V z mysle citova ného ustanoven ia zá kona
podávame toto odvolaníe s dovodným podozrerí'ím, že záujmy zivotného prostredia neboli hájené zákonom
predprsariým sp6sobom.

Podra napadnutého územného rozhodnutia je podlahová piocha stavebných objektov bytových domov 8503m2,plocha pozemkov cca 4000m2, čo spoiu s plochou sadových úprav, komunikácií a iných stavebných objektov už móžeprekročiť limitnú hodnotu l0000rri2 pre povinné zisťovacie konanie v prípade projek'tov rozvoja obcí Í súboru
stavieb. V okolí sa uz nachádza korríplex ,,Sínečné údolie" ktorý prevyšuie povinnú liríiitnú hodnotu; na enviroportálisme nenašli informáciu o rozhodnutí zo zisťovacieho konania a nie je o ňom zmíehka aní v napadnutom územnomrozhodnutí. Ak by táto domnienka bola opodstatnená, znamenalo by to, že napadnuté rozhodnutíe nespÍňa osobité
nálezitosti územného rozhodnutia pre stavby, kde sa posudzujú vplyvy na žívotné prostredíe podl'a zákona E!A,
taktiež bez úplného okruhu účastníkov konania a s prekonaním zákorxne3 prekážky podl'a Ez38ods.3 záko;ia EIA.
Žíadame, aby v rámcí doplňujúceho dokazovariía podl'a F3S6 Správneho poriadku sa postupom podl'a §l40b ods.6
v kombinácii s §l40c ods.6 Stavebného zákona vyžíadalo stanovisko príslu'sr»ého orgánu k tomu, či predmetný súbor
stavíeb sa má posudzovat' v zmysle zákona EIA č.24/2006 Z.z. Na základe tohto vyjadrenia žiadame rozhodnúť
o tomto odvolarú; íné námietky voči tomuto územriému rozhodnu:iu nemáme.
%dl'a §59 ods.I Správneho poríadku odvolací orgárí preskúma napadnuté rozhodnutÍe v celom rozsahu; ak je to
nevyhríutné, doteraJšie konaníe doplnl prípadne zístené vady odstráni, Vzhl'adom na konštatované pochybeniav územnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmenil podí"a E1S7 ods.l resp. §59 ods.2 a
to tak, ze uplatnené požiadavky odvolatel'a budú v územnom rozhodnutí akceptované s tým, ze ich techníckézhodnotenie a prípadné zapracovanie bude v projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie. Toto odvolanie
má podl"a §55 oďs.l Správríeho poriadku odktadný účinok, ktorý podl"a š42 ods.4 Stavebného zákona nemožno
vylúčiť.

Žiadame byť oboznámený s podkladmi oíJvolacíeho konania pre úcely vyia«:řreríia sa podl'a §33 ods.2 a §56
Správneho poriadku v sarnotnom konaní o oíJvolaní. Z.ároveř» ziadame, aby v rozhodnutí o odvolari[ boli všetky naše
námietky v odvolaní cítované podra §47 ods.3 posiedná veta Správneho poriadku a odvolací or(g,ári uviedlo, ako sa s
ními vysporíadal a ako ích v rozhodnutí zohl'adríí.

Toto odvolanie písomne potvrdíme v zrnysle §19 ods.2 resp. ods.3 Správneho poriadku cestou elektronickej
podaterne na ústrednom portáli vereJnej správy Slovensko.sk.

S pozdravom,

a Marcel Slávik :, pi'edsedaZdruženie domových samosprávl Námestie SNP 13 l P.O BOX 218l 850 00 Bratislava
. ; .- {8VK)i ? - ,..{SVK) i ?
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Odvolanie voči úzernnému roz!iodnutiu (vedené pod číslom OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ)

Okresný úrad Bíatislava
Odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46

832 05 Bratislava 3
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VECi Odvolanie

Nakol'ko nebola splneriá povinnost' zverejnenia začiatku konania za elektronickei tjradnej tabuli úradu,
považujem postup úradu za nezákonný, čim boli porušené moje práva.

S pozdravom,

irosíav Antol

)

bytom Devínska cesta 30A, 841 04 Bratíslava




