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Podľa rozdeľovníka 
 
 
Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka                        v Bratislave 
            - / - SU-894/3332/2021/Ba Ing. Bandžej/6010 1170             10.02.2021 
 
Vec: 
Oznámenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. SU-21448/601/2020/S-24/Ba zo dňa 09.12.2020  
 

Tunajší stavebný úrad v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás 
informuje, že dňa 18.01.2021 podala odvolanie účastníčka konania Ing. arch. Martina 
Hurtošová, voči rozhodnutiu č. SU-21448/601/2020/S-24/Ba zo dňa 09.12.2020, ktorým bola 
dodatočne povolená zmena dokončenej stavby, stavebné úpravy v byte č. 22, 5. p., Lipského 8, 
841 01 Bratislava, v bytovom dome Lipského 6,8, súpisné číslo 1153, na pozemkoch CKN 
parc. č. 2715 a 2716 katastrálne územie Dúbravka, Bratislava, stavebníkovi: Adamovi Filinovi, 
bytom Šášovská 8, 851 06  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 v § 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 
I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
1. Adam Filina, Šášovská 8, 851 06  Bratislava  
2. Ing. Marián Halvoň, HALVON, s.r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 51 171 848  
3. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Lipského 6,8, podľa LV č. 4359  

 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vyvesí sa po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2 v Bratislave.  

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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