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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: OÚHAM/342/1563/2019-Mi dňa 05.12.2019 

 

 

Verejná vyhláška  

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE  
 

Obec Hamuliakovo, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/1976 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) v územnom konaní posúdil predložený návrh a podľa §32 ods. 1 

písm. a), §37 a v súlade s §39, §39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, vydáva 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„Chodník Podnikateľská ulica“ 

(ďalej len ako „stavba“). 

 

na pozemku:   parc. reg. „C“ č. 173/1, 161, 163/1, 699/1, 699/2, 699/12, 699/13, 699/14, 

 

v katastrálnom úz.: Jánošíková, 

 

v obci:   Dunajská Lužná,  

 

pre navrhovateľa:  Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, 

 

v zastúpení:  Štefanom Jurčíkom, starostom obce. 

 

Popis stavby: Stavba sa zaoberá výstavbou chodníka na Podnikateľskej ulici od križovatky 

ciest 111/1056 (Jánošíkovská ul.) a 111/1057 (Orechová ul.). Chodník je vedený súbežne s 

miestnou komunikáciou na Podnikateľskej ulici, striedavo na jednej resp. druhej strane. 

Ukončený je v križovatke ulíc Podnikateľská a Tehelná ul. Celková dĺžka chodníka je 275 m. 

 

Stavba sa nedelí na objekty. Jediným stavebným objektom je novo navrhovaný chodník popri 

ceste. Osvetlenie prechodov pre chodcov je riešené certifikovaným LED-Solárnym osvetlením. 

 

Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: 

Umiestnenie je v súlade so situačným výkresom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 
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Podmienky pre umiestnenie stavby 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku s parc. č. 733/123 v k. ú. Hamuliakovo, obec 

Hamuliakovo tak, ako je zakreslené v priloženom situačnom výkrese, ktorý vyhotovil Ing. 

Michal Mojžiš, č. osvedč. 6112*A2,  a je prílohou tohto rozhodnutia, 

2. Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bude vypracovaná v súlade § 43d, 

§43e a §47 Stavebného zákona, 

3. Toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa právoplatnosti a v prípade líniových 

stavieb tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

  

Podmienky vyplývajúce so stanovísk dotknutých orgánov 

 

SPP-Distribúcia, a. s. 

Vyjadrenie č. TD/NS/0323/2019/Gá zo dňa 16.08.2019 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“): Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich 

podmienok. 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na 

základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP  

- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D 

(yyww.spp-distribucia.sk).  

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,  

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v 

tomto vyjadrení,  

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 

predpisov, na posúdenie SPP-D,  

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam, 
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- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

 

UPOZORNENIE: 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 

navrhovanej zmene. 

 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 

vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 05.03.2021, ak stavebník túto 

lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Stanovisko zo dňa 13.08.2019 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") a dotknutý 

orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný 

zákon") na základe žiadosti investora zo 30.7.2019 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k 

projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely konania o územnom 

rozhodnutí: Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 

na stavbu: Chodník Podnikateľská ulica, Dunajská Lužná, Investor: Obecný úrad Dunajská 

Lužná, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná podľa predloženej projektovej dokumentácie 

za týchto podmienok:  

1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách výstavby chodníka dochádza ku križovaniu a 

súbehu s VN distribučným izolovaným vzdušným vedením spoj, póla l.č. 228-350 a s miestnym 

distribučným NN káblovým vedením žiadame dôrazne dodržanie nižšie uvedených 

podmienok. 
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2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 

251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská 

distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-

line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvcd/Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou 

zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, 

(pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sieti W N. Čulenova č. 

3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WN). 

4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých W N, VN a NN vedení definovaných 

podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 

ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 

stavby môžu prísť do styku.  

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb 

vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 

blízkosti W N, VN a NN vedení. 

5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 

aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti 

Západoslovenská distribučná. 

6. Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby 2 distribučnými 

sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 

6005.  

7. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 

potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 

patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. 

8. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 

dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

 

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 

distribučná/Západoslovenská energetika, a.s.. 

 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti kontaktujte Kamil Štefík, tel.: +421-(0)2-

5051 3141, fax: +421-(0)2-5061 3191, kamil.stefik@zsdis.sk . 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Vyjadrenie č. 34016/2019/Th zo dňa 26.08.2019 

 

K Vašej žiadosti doručenej dňa 02.08.2019 zaujímame z hľadiska BVS nasledovné stanovisko: 

 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Predmetom tejto stavby je výstavba chodníka na Podnikateľskej ulici v obci Dunajská Lužná.  

Celková dĺžka chodníka je 275 m. 
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VYJADRENIE BVS 

1.  K umiestneniu „Chodník Podnikateľská ulica“ nebudeme mať námietky, len ak budú 

splnené nasledovné podmienky BVS: 1. Akúkoľvek stavebnú alebo Inú činnosť v trase 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať 

len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej 

len „DDV") (p. Hájovský, kontakt: 0902 964 455) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej 

len „DOOV“) (p. Valek, kontakt: 0903 557 077).  

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 

ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 

práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné 

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 

porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.  

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 

stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a 

súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č, 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o 

vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo 

nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je pot rebné 

doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 

vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.  

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 

vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.  

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom 

rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 

zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí 

pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.  

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 

pracovníkovi DDV a DOOV.  

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácii alebo iných stavieb v 

pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 

alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 
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K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 

doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 

 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 

 

Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 

 

Progres TS, s.r.o. 

Vyjadrenie zo dňa 12.11.2019 

 

V záujmovom území obec Dunajská Lužná, katastrálne územie Janošíková, pare. č. 173/1,161, 

163/1, 699/1, 699/2, 699/12, 699/13, 699/14, názov stavby „Chodník Podnikateľská ulica“ 

máme v blízkosti položené rozvody káblového distribučného systému.  

 

Týmto listom by som Vás chcel zároveň požiadať, aby ste si u nás písomne objednali 

minimálne 15 pracovných dní vopred vytýčenie daných sietí. 

 

Toto vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov odo dňa vystavenia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Počas územného konania neboli 

námietky zo strany účastníkov vznesené. 

 

Odôvodnenie 

 

Navrhovateľ podal dňa 28.06.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na parc. 

parc. reg. „C“ č. 173/1, 161, 163/1, 699/1, 699/2, 699/12, 699/13, 699/14, v k.ú Jánošíková, 

v obci Dunajská Lužná. Podanie bolo uskutočnené stavebnému úradu obce Hamuliakovo 

v súlade s Určením č. OU-BA-OVBP2-2019/50706-FIC zo dňa 03.04.2019 ktoré vydal 

Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Stavebný úrad po preskúmaní 

návrhu konštatoval, že podaný návrh nebol úplný a z toho dôvodu vyzval navrhovateľa listom 

č. 702-75-H-209-Mi-1 zo dňa 25.07.2019 na doplnenie návrhu a zároveň rozhodnutím č. 702-

75-H-209-Mi-2 zo dňa 25.07.2019 konanie prerušil na dobu 60 dní od doručenia rozhodnutia 

o prerušení konania. Navrhovateľ v stanovenej lehote svoje podanie doplnil v súlade s výzvou. 

Následne stavebný úrad listom č. 702-75-H-209-Mi-3 zo dňa 09.10.2019 oznámil začatie 

územného konania všetkým účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom verejnou 

vyhláškou a určil lehotu na podanie námietok v trvaní 15 dní od doručenia tohto oznámenia 

o začatí konania a súčasne podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 12.11.2019 o 09:30 hod. Na ústne 

pojednávanie sa dostavil zástupca spoločnosti Progres TS s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 

Bratislava a predložil vyjadrenie k existencii rozvodov káblového distribučného rozvodu. 

Žiaden ďalší účastník konania ani zástupca dotknutých orgánov sa nedostavil a ani do tohto 

termín nepredložil svoje námietky. O priebehu konania bol vyhotovený písomný záznam, ktorý 

je súčasťou spisovej dokumentácie. 
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Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, a preveril vzájomný súlad 

stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy ako aj súlad s územnoplánovacou dokumentáciou 

obce Dunajská Lužná a následne rozhodol podľa § 39, § 39a, Stavebného zákona a § 4 

Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z.  správnych 

poplatkoch „štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s 

výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak.“ 

 

Upozornenie 

 

V súlade s § 40 ods. 1 Stavebného zákona je platné dva roky, v prípade líniovej stavby tri roky 

odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách 

podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia 

podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok), možno v lehote 

15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na správnom orgáne ktorý rozhodnutie 

vydal – Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo; o podanom odvolaní 

rozhodne Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je 

možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

  starostka obce 

 

 

 

 

 

Vybavuje a za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci,..................., tel.:02/45646071 

 

Doručí sa:  

1. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná, 900 42, (navrhovateľ) 

Doručí sa – dotknuté orgány: 

2. Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47 

3. Ministerstvo vnútra SR Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti MV SR odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava,  812 72 

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, Pezinok, 902 11 

5. Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, Senec,  903 01 

6. Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, Senec, 903 01 

7. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková č. 6, Bratislava, 827 12 
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8. Úrad samosprávneho kraja Odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05 

9. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

10. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP OpaK, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

11. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠVS, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09,  P.O. Box. 26  

13. SVP š.p. Správa vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, Šamorín, 931 01 

14. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47 

15. BVS a. s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  

16. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,  825 11 

17. Sitel s.r.o., Kopčianska 20/C, Bratislava, 851 01 

18. Michlovský spol s.r.o., Letná 769/9, Piešťany, 921 01, (Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 

821 08)   

19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava,  817 62 

20. Progres-TS s.r.o., Kosodrevinová 42, Bratislava, 821 07 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

21. Ostatní účastníci konania ( t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 

pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

priamo dotknuté) 

Na vedomie: 

22. Obec Hamuliakovo 

23. a/a 

 

 

 

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

(mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ................................      Zvesené dňa: .................................. 

                                                               

                         

 

                           

.....................................................................................................................................................................................  

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 

 

Príloha: Situácia osadenia stavby 
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