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Váš list / zo dňa        Naše číslo Vybavuje / linka                      V Bratislave 
   - /-                        SU-1523/479/2019/Hr Horváthová 02/60101168        24.01.2019 
                                  (k č. SU-14541/5122/2018/Zm/Hr) 
 
 
Vec 
„Obchodný priestor, Saratovská ulica“  
Oznámenie – upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu číslo SU-14541/5122/2018/Zm/Hr 
zo dňa 04.10.2018, so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania 
 

 Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej „správny poriadok“) Vás upovedomuje, že stavebníčka Zuzana Rapantová, bytom Kpt. 
J. Rašu 29, 841 01 Bratislava sa odvolala v zákonnej  lehote podaním odvolania do podateľne 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 08.11.2018 voči rozhodnutiu číslo SU-
14541/5122/2018/Zm/Hr zo dňa 04.10.2018, ktorým jej nebola povolená zmena stavby pred 
dokončením, ktorá spočíva v predĺžení lehoty dokončenia stavby „Obchodný priestor, 
Saratovská ulica“, na pozemku  CKN p.č. 3039, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava. 
 V prílohe listu Vám prikladáme fotokópu odvolania v zmysle uvedeného ustanovenia 
§ 56 správneho poriadku Vás žiadame o zaslanie Vášho vyjadrenia k obsahu odvolania do 7 
pracovných dní, odo dňa doručenia tohto oznámenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr. Martin Zaťovič 
       starosta 

 
 
 
Príloha: fotokópia odvolania  
 
Oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:  
1. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne n. 1, 814 99 Bratislava 
2. Ing. arch. Milan Zelina, Kresánkova 13, 841 05 Bratislava – projektant 
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3. Osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb na pozemkoch parciel registra „C“ čísla 3043, 3038, ak 
ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným 
povolením priamo dotknuté 

 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:     Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:      pečiatka a podpis: 
 
 



Zuzana Rapantová, bytom Kpt. Jána Rašu 2984101 Bratislava

Mestská časť BI!Lva-Dúbravka

— 8 -II- 2018

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Žatevná 2

84402 Bratislava

V Bratislave dňa 08.11.2018

Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu Č. SU-14541/5122/2018/Zm/Hr zo dňa 04.10.2018

Podávam odvolanie voČi rozhodnutiu Č. SU-14541/5122/2018/Zm/Hr zo dňa 04.10.2018,
ktorým nebola povolená zmena stavby pred dokončením spočívajúca v predĺžení lehoty výstavby.

V JTHLA\J 4L
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