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Rozhodnutie o odvolaní
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie o odvolaní, ktoré podala obec Veľké Bierovce proti rozhodnutiu obce Trenčianske Stankovce č. OcÚ
TS 1230/2019-004/PK zo dňa 05.05.2021.
Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 a § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona
nakoľko sa jedná o povolenie líniovej stavby a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle úradu https://www.minv.sk/?okresne-uradyklientskecentra&urad=12&odbor=8&sekcia=uradna-tabula#popis, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutých obciach:
- obec Trenčianske Stankovce
- obec Veľké Bierovce.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesená dňa: ......................... Podpis a odtlačok pečiatky:
Zvesená dňa:............................ ...........................................
Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame obec Trenčianske Stankovce a obec Veľké Bierovce, aby
bezodkladne oznámila skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Okresnému úradu Trenčín, odboru
výstavby a bytovej politiky.
Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „odvolací orgán“), ako správny orgán príslušný
podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“) v spojení s čl. I § 4 písm. b) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný odvolací orgán podľa ust. § 118
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“)
a v spojení s § 9 ods. 1 a ods. 14 a 15 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, na základe odvolania účastníka konania: obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce

24 (ďalej len „odvolateľ“), preskúmal rozhodnutie obce Trenčianske Stankovce (ďalej len „prvostupňový orgán“)
č. OcÚ TS 1230/2019-004/Pk zo dňa 05.05.2021 v odvolacom konaní a takto rozhodol:
Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku
ruší
odvolaním napadnuté rozhodnutie obce Trenčianske Stankovce č. OcÚ TS 1230/2019-004/Pk zo dňa 05.05.2021 a
vec v r a c i a prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.
Odôvodnenie
Prvostupňový orgán ako stavebný úrad vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 stavebného
zákona vydal dňa 05.05.2021 rozhodnutie č. OcÚ TS 1230/2019-004/Pk (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“),
ktorým bola na žiadosť stavebníka DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 317
918 v zastúpení Ing. Jakub Múčka, Partizánska 2921/8, 911 01 Trenčín (ďalej „stavebník“), povolená v stavebnom
konaní stavba „Zmena výkonu RS Veľké Bierovce 2 a preložka STL plynovodu pre Trenčianske Stankovce“ – líniová
stavba na pozemkoch v k.ú. Veľké Bierovce a v k.ú. Sedličná.
Neoddeliteľnou súčasťou prvostupňové rozhodnutia je aj list č. OcÚ TS 1230/2019-005/Pk zo dňa 02.06.2021,
ktorým boli účastníci konania upovedomení o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia o líniovej stavbe
vydané obcou Trenčianske Stankovce č. OcÚ TS 1230/2019-004/Pk zo dňa 05.05.2021, pre líniovú stavbu „Zmena
výkonu RS Veľké Bierovce 2 a preložka STL plynovodu pre Trenčianske Stankovce“.
Prvostupňové rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 a § 69 ods. 1 a 2 stavebného
zákona nakoľko sa jedná o povolenie líniovej stavby. Súčasne bolo odvolateľovi na vedomie doručené dňa
14.05.2021, obsahovalo poučenie podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku o možnosti podať proti nemu odvolanie.
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou,
vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Verejná vyhláška bola v obci Trenčianske Stankovce vyvesená dňa 14.05.2021 a zvesená 31.05.2021, v obci Veľké
Bierovce vyvesená dňa 14.05.2021 a zvesená 31.05.2021, odvolanie bolo elektroniky doručené do e-schránky
prvostupňového orgánu dňa 15.06.2021, t.j. v zákonom stanovenej lehote.
Odvolateľ vo svojom odvolaní uviedol:
1. Stavebný úrad porušil právo účastníka konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2
správneho poriadku. Po prejednaní žiadosti dňa 12.02.2020 došlo po opakovanom prerušení stavebného konania k
doloženiu ďalších podkladov zo strany stavebníka, ako aj došlo k zmene projektu a to minimálne v časti napojenia na
RS v katastri obce Veľké Bierovce. Žiadna takáto zmena nebola účastníkovi oznámená a nebola mu daná možnosť
vyjadriť sa k nej.
2. Neboli splnené všetky požiadavky predložené v stanovisku SPP – distribúcia, a. s. zo dňa 17.02.2020 a došlo k
porušeniu § 58 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom je uvedená požiadavka, aby stavebník pri realizácii preložky
plynárenského zariadenia zriadil vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou a to vrátané pozemkov,
na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia.
3. Absencia zákonných náležitostí vyhlášky o oprave. Dňa 02.06.2021 prvostupňový orgán oznámením č. OcÚ
TS 1230/2019-005/Pk upovedomil účastníkov konania o oprave chyby v písomnom vyhotovení. Podľa názoru
odvolateľa nebola dodržaná predpísaná forma rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 a ods. 4 správneho poriadku, nakoľko
v nej absentuje poučenie pre účastníka konania.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolateľ navrhuje, aby vydané stavebné povolenie bolo zrušené a vec
bola vrátená na nové konanie a rozhodnutie.
Prvostupňový orgán upovedomil podľa § 56 správneho poriadku ostatných účastníkov konania o podanom odvolaní
a umožnil im k podanému odvolaniu sa vyjadriť v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. K odvolaniu sa v stanovenej
lehote vyjadril účastník konania stavebník:
Dňa 06.02.2020 doručila DNV ENERGO, a.s. na obecný úrad Veľké Bierovce žiadosť o súhlas s vydaním stavebného
povolenia na stavbu na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve obce Veľké Bierovce. Obecné zastupiteľstvo obce
Veľké Bierovce svojim uznesením č. 19/2020 z 04.06.2020 žiadosť DNV ENERGO, a.s. zamietlo. Po rokovaniach
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so starostkou obce Veľké Bierovce spoločnosť DNV ENERGO, a.s. podala dňa 24.11.2020 novú žiadosť o súhlas
k činnosti na obecných pozemkoch, ktorá však bola opätovne obecným zastupiteľstvom zamietnutá uznesením č.
52/2020 z 03.12.2020.
Nakoľko stavebník dvakrát neuspel v snahe získať nutný súhlas pre realizáciu stavby, po dohode s vlastníkom
verejného plynovodu, spoločnosť DNV ENERGO, a.s. ako stavebník predložil na stavebný úrad zmenu projektovej
dokumentácie. Zmena sa týkala zmeny trasy preložky plynovodu, čím vylúčili záber pôdy (pre uloženie plynovodu
vrátane ochranného pásma) vo vlastníctve obce Veľké Bierovce, avšak nedošlo k záberu nových pozemkov vo
vlastníctve nových subjektov. Vyjadrenie k bodu č. 1 odvolania: Vo vyššie uvedenom stavebník zdokumentoval
skutočnosti prečo došlo v procese stavebného konania k zmene projektovej dokumentácie. Nevie však posúdiť
spôsob akým sa táto zmena dotkla práv jednotlivých účastníkov konania ani povinnosti, ktoré vyplývali zo zmeny
pre stavebný úrad. Vyjadrenie k bodu č. 2 odvolania: DNV ENERGO, a.s. ako stavebník nemá s obcou Veľké
Bierovce zmluvu preukazujúcu vzťah k obecným pozemkom, avšak vzhľadom na zmenu projektu takáto zmluva
nie je potrebná. Návrh na takúto zmluvu obecné zastupiteľstvo dvakrát neschválilo a preto došlo k zmene projektu.
Vyjadrenie k bodu č. 3 odvolania: stavebník nevie posúdiť prípadne pochybenia zo strany stavebného úradu.
V záujme čo najskoršieho vyriešenia vzniknutého problému s ohľadom na dodržanie oprávnených práv a
nárokov všetkých účastníkov konania stavby navrhujeme dodatočne oboznámiť dotknutých účastníkov konania so
zmenenými podkladmi a získať ich vyjadrenia zodpovedajúce ich postaveniu v rámci stavebného konania.
Prvostupňový orgán o odvolaní sám nerozhodol a podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku ho predložil odvolaciemu
orgánu spolu so spisovým materiálom dňa 20.08.2021 a k odvolaniu nezaujal žiadne stanovisko.
Podľa § 59 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu;
ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán
rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Pokiaľ je to vhodnejšie najmä z
dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti, rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové
prejednanie a rozhodnutie.
Odvolací orgán po doručení postúpeného odvolania spolu s administratívnym spisom preskúmal odvolaním
napadnuté rozhodnutie a vyjadrenie k odvolaniu a s ním súvisiaci spisový materiál podľa § 59 správneho poriadku.
Dňa 26.10.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zmena výkonu RS Veľké
Bierovce 2 a preložka STL plynovodu pre Trenčianske Stankovce“, súčasťou žiadosti je potvrdenie o úhrade
správneho poplatku a splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti DNV ENERGO, a.s., Ing. Jakubom Múčkom pri
vybavení územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia, zo dňa 18.06.2019.
Prvostupňový orgán oznámil listom č. OcÚ TS 1230/2019-002/Pk zo dňa 16.01.2020 začatie stavebného konania a
nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním. Súčasne upozornil účastníkov konania, že svoje námietky
a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne neprihliadne. V rovnakej lehote
mali možnosť oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote
neoznámi svoje stanovisko k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním stanovených záujmov
súhlasí. Súčasne upozornil účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, že na námietky a pripomienky,
ktoré nebudú uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v
odvolacom konaní.
Dňa 12.02.2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. Z ústneho pojednávania spojeného s
miestnym zisťovaním bola spísaná zápisnica, ktorá má predpísané náležitosti. Súčasne bol stavebník vyzvaný na
doplnenie podkladov rozhodnutia.
Dňa 22.04.2020, 20.07.2020 a 13.11.2020 stavebník doručil prvostupňovému orgánu žiadosť o predĺženie lehoty na
doplnenie podkladov. Prvostupňový orgán rozhodnutiami č. OcÚ TS 1230/2019-003/Pk zo dňa 03.03.2020, č. OcÚ
TS 453/2020-002/Pk zo dňa 12.05.2020 a OcÚ TS 779/2020-002/Pk zo dňa 17.08.2020 a OcÚ TS 779/2020-003/
Pk zo dňa 30.11.2020 prerušil stavebné konanie a predĺžil lehotu na doplnenia návrhu.
Súčasťou administratívneho spisu je geometrický plán č. 44566727-092/2019 overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom, zoznam pozemkov pre stavebné povolenie, výpis z listov vlastníctva č. 204, 453, 607, 182,
400, 530, 529, 528, 8, 382, 238, 183, 350, 380, 776, 1, 563, 552, dohoda o preložke plynárenského zariadenia
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uzatvorená medzi SPP – distribúcia, a.s. Bratislava a DNV ENERGO, a.s., Dubnica nad Váhom, zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Dňa 05.05.2021 vydal prvostupňový orgán prvostupňové rozhodnutie, ktorým povolil líniovú stavbu.
Dňa 31.05.2021 bol prvostupňovému orgánu doručený list označený ako „Žiadosť o opravu v písaní v stavebnom
povolení č. OcÚ TS 1230/2019-004/Pk zo dňa 05.05.2021“, v ktorom stavebník žiada o opravu opisu navrhovaného
riešenia SO-01 preložka STL plynovodu. Prvostupňový orgán opravil uvedené zrejmé nesprávnosti, o ktorých
oznámením č. OcÚ TS 1230/2019-005/Pk zo dňa 02.06.2021 upovedomil účastníkov konania.
Odvolací orgán po preskúmaní odvolaním napadnutého rozhodnutia a ním súvisiaceho spisového materiálu v celom
rozsahu, posúdení podaného odvolania a vyjadrenia k nemu a na základe výsledku vlastného zisťovania a hodnotenia
dôkazov v konaní o odvolaní, súčasťou ktorých bolo porovnanie s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, zistil dôvody na zrušenie prvostupňového rozhodnutia a vrátenia veci na nové prejednanie a rozhodnutie.
Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi
konania, zúčastnenými osobami a inými orgánmi, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli
svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadrovať k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
Dňa 12.02.2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, na ktorom bol stavebník vyzvaný na
doplnenie podkladov rozhodnutia. Stavebník doplnil podklady o záväzné stanovisko Západoslovenskej distribučnej,
a.s. pod č. CD 29663/2020 zo dňa 15.05.2020, vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/PS/0116/2020/
Ga zo dňa 17.02.2020, vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, a.s., Bratislava, č. 6612111745 zo dňa
23.04.2021, vyjadrenie MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany č. 1073/2021 zo dňa 31.03.2021, vyjadrenie UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, zo dňa 12.03.2021, vyjadrenie OTNS, a.s., Bratislava, č. 1042/2021
zo dňa 18.03.2021, vyjadrenie Energotel, a.s., Bratislava, č. 620210870 zo dňa 22.04.2021, stanovisko Slovenskej
správy ciest, Žilina, č. SC/2020/80-2 zo dňa 16.01.2020. Prvostupňový orgán vydal prvostupňové rozhodnutie po
doplnení podkladov rozhodnutia bez toho, aby oboznámil ostatných účastníkov konania s ich doplnením a nedal im
tak možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, prípadne uplatniť svoje návrhy v zmysle § 3 ods. 2 v spojení s §
33 správneho poriadku. Súčasne účastníci konania neboli oboznámení so zmenou v projektovej dokumentácii.
Podľa § 47 ods. 6 správneho poriadku chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení
rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.
Odvolací orgán uvádza, že prvostupňový orgán opravil chyby v prvostupňovom rozhodnutí, ktoré sú chybami v
písaní, ktoré odstránil zákonom upraveným spôsobom podľa ustanovenia § 47 ods. 6 správneho poriadku. Takáto
oprava je možná, ak ide o chyby v písaní, počítaní alebo o iné zrejmé nesprávnosti a preto prvostupňový orgán opravil
uvedenú zrejmú nesprávnosť, o ktorej oznámením č. OcÚ TS 1230/2019-005/Pk zo dňa 02.06.2021 upovedomil
účastníkov konania. Odvolací orgán dodáva, že uvedené chyby nemajú vplyv na obsah rozhodnutia, nemenia
jeho podstatu a zmysel. Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou prvostupňového
rozhodnutia, teda nemôže obsahovať ďalšie poučenie účastníka konania o opravnom prostriedku. Odvolací orgán
konštatuje, že ide o zrejmú nesprávnosť spôsobenú chybou v písaní, pričom prvostupňový orgán vykonal opravu
zrejmej nesprávnosti vo svojom rozhodnutí v súlade so správnym poriadkom.
Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. obsah stavebného povolenia obsahuje okrem všeobecných
náležitostí podľa písm. c) parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti, na ktorých sa stavba
povoľuje.
Odvolací orgán poukazuje na to, že v prvostupňovom rozhodnutí na str. 1 je uvedené cit.: „umiestnená na pozemkoch
v katastrálnom území Veľké Bierovce a v katastrálnom území Sedličná“, ale v prvostupňovom rozhodnutí nie sú
uvedené parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti. Odvolací orgán zároveň poukazuje na to,
že v prvostupňovom rozhodnutí je uvedené, že sa stavba povoľuje aj v katastrálnom území Veľké Bierovce. Z obsahu
listu č. OcÚ TS 1230/2019-005/Pk zo dňa 02.06.2021, ktorou prvostupňový orgán opravil zrejmé chyby v písaní,
nie je jednoznačne zrejmé, či prvostupňový orgán opravil údaj o katastrálnom území, v ktorom sa stavba povoľuje.
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Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“) k stavebnému povoleniu pripojí stavebný úrad overenú projektovú
dokumentáciu stavby alebo jej zmeny.
Odvolací orgán konštatuje, že projektová dokumentácia nie je overená, resp. opatrená odtlačkom overovacej pečiatky
prvostupňového orgánu.
Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení
„vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o
budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo
jej zmenu.
Námietka ohľadom zriadenia vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou odvolací orgán uvádza, že
súčasťou administratívneho spisu je aj zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená medzi
obcou Trenčianske Stankovce, stavebníkom a SPP – distribúcia, a.s. Bratislava a zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecných bremien uzatvorené medzi stavebníkom a vlastníkmi dotknutých pozemkov, okrem pozemkov vo
vlastníctve obce Veľké Bierovce, ktoré boli po zmene v projektovej dokumentácii vyňaté a nie je potrebné, aby
stavebník preukázal vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom.
V súvislosti s odvolacími dôvodmi odvolateľa uvádza odvolací orgán nasledujúce.
Odvolací orgán uvádza, že dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie
je porušenie ust. § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania neboli oboznámení so zmenou v
projektovej dokumentácii a nebolo im umožnené, aby sa pred vydaním prvostupňového rozhodnutia mohli vyjadriť
k podkladom rozhodnutia i spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Odvolací orgán ďalej konštatuje,
že po zmene v projektovej dokumentácii boli pozemky vo vlastníctve obce Veľké Bierovce vyňaté a preto nie je
potrebné, aby stavebník preukázal k týmto pozemkom vlastnícke alebo iné právo.
Prvostupňový orgán opravil chyby v písaní v prvostupňovom rozhodnutí zákonom upraveným spôsobom podľa
ustanovenia § 47 ods. 6 správneho poriadku.
Odvolací orgán poukazuje na to, že platnosť vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava uplynula
15.05.2021.
V novom konaní bude prvostupňový orgán postupovať v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. V súlade
s § 3 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámi účastníkov konania s doplnenými podkladmi a
so zmenou v projektovej dokumentácii a dá účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vo veci
mohli vyjadriť podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Na základe podkladov a ich
prerokovania v potrebnom rozsahu s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi nanovo rozhodne. V prvostupňovom
rozhodnutí uvedie parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti, na ktorých sa stavba povoľuje.
Zároveň sa vyvaruje pochybení, na ktoré v odôvodnení tohto rozhodnutia poukázal odvolací orgán.
Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku prvostupňový orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.
Toto rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 a § 69 stavebného zákona.
Poučenie
Toto rozhodnutie je podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.
Rozhodnutie o odvolaní, ktorým sa vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie, nie je samostatne preskúmateľné
súdom, považuje sa za procesné rozhodnutie.
Ing. Milan Petrík
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
(CUET) Centrálna Úradná Elektronická Tabuľa, ,
Obec Trenčianske Stankovce, Trenčianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske Stankovce, Slovenská republika
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Veľké Bierovce, Slovenská republika

Na vedomie
Jakub Múčka, Partizánska 2921/8, 911 01 Trenčín 1
ZI ZTI s. r. o., Ing. Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice
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