
 

 

Obec Ivanka pri Dunaji 
Stavebný úrad 

Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Č. j.: Výst. 459/4426-2022/2021-SÚ/RK                           v Ivanke pri Dunaji, dňa 15.07.2022 

 
Vypracoval. Ing. Renáta Kozubová 
Tel.č.: 02/48777308 

kozubova@ivankapridunaji.sk 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

Oznámenie o odvolaní 

voči rozhodnutiu č. Výst. 513/3167-2022/2021-SÚ/RK 

zo dňa 01.06.2022 – žiadosť o vyjadrenie 

     Obec Ivanka pri Dunaji, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene zákona č. 50/1976 Zb. 

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

oznamuje, že účastník konania  

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

v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica,  

v zákonom stanovenej lehote podal odvolanie voči rozhodnutiu č. Výst. 513/3167-2022/2021-

SÚ/RK zo dňa 01.06.2022. 

     V zmysle ust. § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) týmto  

účastníkov konania žiadame o vyjadrenie sa k odvolaniu v lehote 5 dní.  

     Po uplynutí predmetnej doby bude spis zaslaný na Okresný úrad v Bratislave, odbor 

výstavby a bytovej politiky.  

 

 

       Ing. Vladimír Letenay 

                    starosta obce 

 

 

     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom 

konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia.  

 

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

                                                               

 

                                                           ......................................................... 
                                    odtlačok úradnej pečiatky a podpis 

                                       oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 
 

 

Príloha: 

znenie odvolania 
 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
 v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

2. účastníci konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona – právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke práva alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

 Spoločnosť Ježišova, Panská 11, Bratislava 

 Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond 

 Ing. arch. Jaroslav Kachlík, Drotárska cesta 6385/19A, Bratislava 
 Mountpark Logistics EU Bernolákovo SK, s.r.o., Mostová 2, Bratislava 

Na vedomie: stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

mailto:kozubova@ivankapridunaji.sk

