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Podľa rozdeľovníka 

 
 

Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka                     v Bratislave 
            - / - SU-18504/1823/2018/Ba Ing.Bandžej / 6010 1170         30.11.2018 
 
Vec: 
Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. SU-12764/1823/2018/O7/Ba zo dňa 10.10.2018  
 

Tunajší stavebný úrad v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás 
informuje, že dňa 07.11.2018 podal odvolanie účastník konania Milada Weber, bytom 
Červeňákova 8, 841 01 Bratislava, voči rozhodnutiu č. SU-12764/1823/2018/O7/Ba zo dňa 
10.10.2018, ktorým bolo nariadené odstránenie stavebných úprav bytu č.5, 3.p. a na fasáde BD, 
v bytovom dome Červeňákova 2,4,6,8,10, súpisné číslo 1816, na pozemkoch CKN parc. č. 
2994, 2995, 2996, 2997 a 2998, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava, stavebníčke: Milade 
Weber, bytom Červeňákova 8, 841 01 Bratislava.  
 

Podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní , (cit.): 

Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí ostatných účastníkov konania 

o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu vyjadrili, a podľa potreby doplní 

konanie vykonaním novonavrhnutých dôkazov. 

V prílohe listu Vám prikladáme fotokópiu tohto odvolania a v zmysle uvedeného § 56 
správneho poriadku Vás žiadame o zaslanie Vášho stanoviska do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. 

  
 
 
 

RNDr. Martin Zaťovič 
                                  starosta 

Príloha: fotokópia odvolania 
Doručí sa:  
I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
1. Milada Weber, Červeňákova 8, 841 01 Bratislava 
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Červeňákova 2,4,6,8,10, 841 01 Bratislava 42, 

podľa LV č. 3101 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu, mestskej časti Bratislava–Dúbravka.   

 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.  

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:       Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:          pečiatka a podpis: 
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