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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
/ 2006/2017/ÚKSP/SILJ-upov Ing. arch. Šilinger/ 0249253150 /

jan.silinger@banm.sk
28.12.2017

Vec
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“)
rozhodnutím č. 2006/2017/SILJ-17 zo dňa 19.09.2017 dočasne zakázala a obmedzila stavebnú
činnosť v území, ktoré je vymedzené:

· východnou a severovýchodnou hranicou areálu Istrochemu, prístupová
komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica,

· juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, Železničná
stanica Nové Mesto – Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica

Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenom termíne odvolali účastníci konania
TERNO real estate, s.r.o. so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, NOBELOVA INVEST, s.r.o.,
so sídlom Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava a Pham Hung s manželkou Nguyen Thi
Mai, bytom Nobelova 84/5, 831 03 Bratislava

Podľa ustanovenia § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o obsahu odvolaní a vyzývame Vás v lehote do 7 pracovných
dní od obdržania tohto oznámenie, aby ste sa k nemu vyjadrili. Svoje vyjadrenie zašlite na
adresu tunajšieho úradu.

                                                              Eva Daňová
     poverená vedením oddelenia ÚKaSP

Podľa rozdeľovníka
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Príloha :
- odvolanie TERNO real estate, s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava, list zo dňa

8.11.2017
- odvolanie NOBELOVA INVEST, s.r.o., Mokrohájska cesta 10, 841 04 Bratislava,

list zo dňa 25.10.2017
- Pham Hung s manželkou Nguyen Thi Mai, Nobelova 84/5, 831 03 Bratislava, list zo

dňa 31.10.2017

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo
stavbám v predmetnom území - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
2. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

   Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:



Pharn Hung s manželkou Nguyen Jhi fviai, Nobelova 84/5, 831 03
Bratislava

-
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j Mestská časť
Bratislava {- Nové mesto

‘ I
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Stavebny urad
Junacka 1

‘? 91 Brauslaa
V Bratislave 30.10.2017

Vec: Odvolanie voči úzernnérnu rozhüdniUu o stavebnej
uzávere (Nobelova)

oznámenej dňa 18.10.2017 pod Č. 2006/2017/LIKSP/
S U —17

Ako vlastníci nehnutelnost par c. 13433/2, 13433/5,
13433/6, 13535/6, 13535/7. 1335ĺ1, 13534/27, 13534/5,
135 3!4 a 13534/6 v k.ú. Nová Mes.o, ltoré sa nacháclzajú
v hraniciach riešeného izema N«o« a - odvoiávarne
voč. úzernnému rozhodnutu o b-:j ávere Č. 2006/2017/
UKSPJSILJ— 17
vydanej Mestskou časťou Bratislava N Mesto a oznámenej na
úradnej tabulí clňa 18.10.20 17.

Naše odvoianie zdóvodňujeme nasledovne:
1. V zrnysle platného úzernného plánu mesta sú naše pozemky
detinované ako

stabilizované územie a zaraceé ra unkČrié využitie 101
a 502. V súlade s

územ ným plánom mesta v súčasnosti máme rozpracovanú
stúdiu využitia

našich nehnuteľnosí, ktor uJe p iiere rešpektovať
charakter

okoiitej zástavby a súčasne požiadavky pre
štandardný

rozvoj lokaflty na vlastných po:emkoch -- podíel občianskej
vybavenosti,

podiel zelene a statíckú dopravu.



2. Mysírne si, že územný plán zóny. ktorého úlohou je
podrobn ej š je

rozpracovať regulatívy územného ru nsta iba potvrdí náš
z á rn e r.
3. Pät rokov trvania stavebnej u: :as ktorej bude
prebehať proces

tvorby a schvaľovania územnh iu zoiy „Nobelova“ pre nás
znam e n á

zbytočnú finančnú a časovú sťraw,
:časne ponúkame Mestskej časi Br Nové Mesto
spoiuprácu pri rozvoji tejto časti Nového Mesta.

Pharn Hung:

Nguyen Thi Mal:
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..Bratislava 25.10. 2017 -

Vec: Odvolanie proti vydaniu územného rozhodnutia o stavebnej uzávere
Č. 200612017/UKSPJSIU-17.

Stavebná uzávera je vyhlásená v území, ktoré je vymedzené: východnou a severovýchodnou
hranicou areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy lstrochemu,
Nobelova ulica, juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, Železničná stanica
Nové Mesto — Predrnestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica.

Podávame odvolanie proti vydaniu územného rozhodnutia o stavebnej uzávere, ktorá sa
bezprostredne týka i našej pripravovanej novostavby:

Bytový dom — Podniková ulka, Bratislava “v Bratislave, Podniková ulica, parcely č.
13434/4, 13434/2, 13442/24, 22866/1, 13531, 13422/5, 13422/2, 13435/1, 13435/14, 13435/15,
13433/7, 13433/8, 13433/1, 13535/1, k. ú. Nové Mesto.

Odvolanie odävodňujeme nasledovne:
1. Navrhovaný objekt v predmetnej lokalite je pIne v súlade s platným Územným plánom

hlavného mesta SR Bratislava.
2. Všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácii, vrátane záväzného

stanoviska Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava k žiadosti na vydanie územného
rozhodnutia, máme vydané s kladnými závermi, a to pred vydaním stavebnej uzávery.

3. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia je riadne podaná a zaevidovaná na vecne a miestne
príslušnom stavebnom úrade Bratislava — Nové Mesto

4. Naše objektívne náklady sa Vami navrhovaným postupom dramaticky menia, zvyšujú, pričom
sme ich účelne vynakladali v súlade so zákonom a regulatívmi platnými pre dané dotknuté
územie. O ich náhradu budeme musieť v prípade zmarenia nášho zámeru žiadať mestskú časť
Bratislava — Nové Mesto.

5. Prípravná činnosť k uvedenému projektu sa neúmerne predÍžila predovšetkým
nedodržiavaním zákonných lehát orgánmi štátnej správy a samosprávy, Čo má dopad nielen
na samotnú dÍžku procesov, ale hlavne na neúmerne zvýšené náklady na dlhodobý prenájom
zámerom dotknutých pozemkov, nehovoniac o samotnej výške investície do jeho kúpy od
pĎvodného vlastníka.

6. Spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie a zabezpeČenie inžinierskej činnosti
nielenže vyžadovali nemalé finančně prostriedky, ale vzhfadom na dlhé časové obdobie
niekoľkých rokov, ktoré si príprava projektu vyžiadala, niektoré vyžadovali obnovu a mé by
mohli stratiť svoju platnosť, čím vzniká objektivna vyčísliteľná škoda.

Veríme, že zohťadnite vyššie uvedené argumenty a rozhodnutie os ej uzávere sa vyššie
uvedeného konania o stavebnej uzávere nebude dotýkať.

Ing. Martin Dá videk,PhD.
konateť

Spoločnosť je zapísaná vOR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 84045/ 8, IČO: 46822631 DIČ: 2023597367
BaaLové spojenie: Tatra banka, as. Bratislava, IBAN: SK3O 1100 00(h) 0029 2388 2119
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DVOLANI PROTI IN!TW_ O SiJ - UZÁvERE2006/2017/UK S P/SIij.17

:)Jo..H E!7J\O 1Jr 5.to Si‘(5i hei. 3, etia !t‘riih.j831 O ‚ 30 ‘120 88, zip;anej v obch dnovr istr vedennm Okrtsr>ýn údom hi aJJ, odd ‘1: i, vJoka Č.: J 07 t53/h (ďalej len ‚Odvo1atel“) bok> verejnou vyhhí.kc>u c1.>!uivn:uzemné rrzhdnutJe o s.avebnej uávere Č. 20Ub/2017R.JKSP!S1LJ-17 zo dňa 19.092017 (ďalejIon „Rozliodnutie‘) vydané Iviestskou Časťou Bratislava — Nové JVtesto (ďalej len „Stavebnýúrad“) aku prislušii‘m stavebnyrn úradorn, ktorým Stavebný úrad rhodol o stavebnejuzávere, a to vvrnedzil úzernie, v ktororn sa dočasne zakazuje a ohrncdzuje stavebná Činnosťa urČU čas stavehnej uzávery.

OJvnlatJ je t‘ičastrnkoni ú70n>rlého kollania v zlrlysle 34 ods. 2 Zákona č. 50/1076 Zb.o úzomnom plánovaní a stovebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni nesk. precipisov (ďaiejlen ‚Stavehný zákon“), nakoFko je v)astní.korn, okim mého, aj stavby Obchodný dom TernosťipiSné číslu 3124, druh stavby má budova, umiestnenoj na pozemku parc. reg. „C“ Č.13433/3, k.ú. Nové Mesto.

VoČi Rohodnutiu tým to Odvolatel‘ ako účastník konania podáva toto odvolanie. Odvolatel‘navrhuje, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil pre jeho nezákonnosť, a to z nišieuvedených dbvodov.

redmonnn iiapadnutéhn Rozhodnutia je vvhlásenie stavebnej uzáverv v lokalite Nobelova,a to v ú,‘erní, kturé je vymedzené východnou a severovýchodnou hranicou areálu lstwcbernu,

T 421 259 307 310 ‘ IČO 50023188 • DIČ 2120151011 Č DPH, SK2120151211Danko‘4 spo)ene UniCrad8 Bar6; Czech Republic ano Slovaea, a. IBA SK42 1111 0000 0013 9377 8001 4 SDJIFT UNCRSKRXw.w.fernosk Ý Terno FacebooIVar1rneschuťou
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ríaupua kumuni ka1a do J ni i raiívnej hudov. Istu ctniu, Nuhehvajtnzá )dd 303.1 O SveroZápad13Ui h rancou železničného te1ea, Zelezriičná stan ica Nové• H - Po. WtH, oca 5[a doísho a éck1 .cHľa1n‘Uobv Ridnei.

OdvolateV trní za tu, že koriajúci Stavebný úrad v konaní porušil závizné t.sianovetin
2itO Vi‘Oř1(hfl Zrtk0fl ako a vái:onn Č. 7J 1967 Zh. O spránn1 kuri;tni (spt Vfl‘ ponadok)
V T O1 0r43‘J (ďilc‘ k-O ‚(čVy pot cok“) \‘yie \M1é }.iť J3 pr1.d‘y hub5Ĺn hro5 u ur dum v ku11a3n

- -i ‘ýsied1nrn knriania e cesakunnosťnapadnuiéíro Rzhdru.[a. Z výroku kozhocinu[ia vyplva, že Rozouctnutim Stavebný úradakázol a ohmedzil stavehnťl Číimost vo vyniedzenom území S poukazoni na 35a, 39 a 39clStachného zákona a 5 46 Spravneho poriadku.

1. Zmäločnosť rozhodmtta

Navebný úrad Opieía Rfl!.hOdflhItie (3 lleuXl31tijúC( právnu predpisv. Rozhodnuti VVohaWa 7ustanveniatavebnéhe zákona, ktoré sa v Stavebnuin zákone nenachadzj. V zmystevýrokovej Ča-ti iozhodnittia rozhndo Stavebný úrad, okrm mého, aj po(ibm uSlčim OVCflIO 535a 51a ‘ebriu o zkori, toré Stavuboý zákon ueobsahLlje. Fozhudnutic musí byť v súiad ajs predpismi nrocesného práva, ktoré zabezpečujú uptatnenie zásady zákonnosti a vccnejsprávnosti v procese rozhodovania. Keďže Rozhodnutie cituje znenie fleeXistujť3cej právnejnormy, uvedené spósohuje zmatoČnost Rozhodnutia a jeho rtepreskťmmatelnosť.

tL Nnaptnenie zákonných podrnienok pre vydanie Rozhodnutia

[‘octla 5 39d ods. Stavebného zákona Rczlwdnafím o siiwebnej nzavero stz vi/meclzlLjc ú:‘miť, Tktotoiiz ‘a dočasíze ZaknzuJĹ‘ (21(‘bĹ1 obrnedzzíjc stavetaiá Činnost, nnnui ak bij nwIníl t‘abf nJbi:nemo;zit budácc využí7a1tzc uzemia ah‘bo jeho orgaui:áciu podli pt‘ipravooaného ézemmzého plcmnmi.

FodI‘a názoru Stavebného úradu je zmyslorn a účelorn stavehnej uzávery vyhlásenejnapadn utým Rozhodnutím zamedzenie údajného sťaženia alebo znemožnenia budúcehovyužitia úzernia, v ktorom sa ohstaráva úz@mný plán zóny „Nobelova‘ alebo jehoorganizáciat.Tým však Stavebný úrad výrazne prekročil oprávnenie zverené Stavebným

1 Odúvodnenie na str. 4 napadnutého Razlwdnutia

T +421 259 307 310 njo3ernosk IČO 50020 150 DIČ 2120151011 e Č DPH. 5521201510110ankvss( srujene Unidredit Bank Czech Repubkc and Slovakia, a, BAN 5542 1111 00000013 9377 5001 SWIFT UNCRSKBX\%WW terno k * FaCebQOkTrflO 4 FookVsnrneSuILutou
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Mu(árL 4hc, 7., 321 04 F3rl
Zc11J)l1 Jfl I vyhJanh‘ fJav(1brWJ t.za vtľy. Zo iiia ‚ 3;d od-. J St;vel éh ;k

rd knu poe J áerde LavĽme uávery je eXitenci-3 hrozbyLak1 nnod, Ioá j d: rdť ‘edúcc yu.,ív n úze da
gawzacu podia píanéhc ú2 ébe iu J čac ?1dl ionao s(avebnej uzávou niu‘ia byť sp]nené dve základné podnienky (ako nuvyhnutne podrniunkystavtne u2ávery): (i) nusí cxis(uvaf a byť stavebným ura(:lom zktená a odo‘odneia hrozbast‘cbnuj či rv-ti, a zá;vň (ii) talíaio avubná nrost (kturá hrozí). fli11í byť póbi1asfi‘ lcJsi znrnd hoch o‘ eiiivaníc óí‘ria Joi jeho izá iu pndFa

\)YailéhO ;:jz ‘ninúbú pláni

Až v prípad2, ak Stavebný úrad v konaní náležíte zislí a pruu káže, že tieto podinwnky súv čase vydania r07hodflutia splnuné, nóžc stavebný úrad siavebnú uzaveru vyhlast.Iovedané jaykom napad riutého Rozhodnutia: „ťvenIua1ih7 znemožnenia abbo sfaženiabuc!oebo využív:nia územia aLbo jeho cnčinizáciu podia prlpravovan(‘ho územného plánui6i Nohel )vaniusí ox .toval O V l.oi naW oistci a j }r.wčne udovodina;lep.) aču;c k ‚tovkbnýrad mie 1i kjtu „iin?iicí1i!i, 11mfllk-ti“ (cšro neezisi ujúuj‘i pruciifzákazom oLe ‘o niij činnosti Z vyrolu jadttého Rn? ccliuitia ani eh OcvQdnenia IliOJ zn jiné, aké stceuhnei čir sti možu sfai“jť abbo znemi rif bud úce u‘d ani
on gdnooiciu podl‘a pnpr vovanehe w‘umného plánu zóny Nobelova a ii vébochrozba íakýchtu stavebnÝch cinností uiStuje.

PLijľ Stavebný úrad disponuju intormáciami o 7čírnuroch vlastníkov pozernkov a stavioblokalitu Nohobova z pťocusu ibstarania ;zsainóho piánu zóny, kturé boJi pek J notoStavebnému fnadu a riešené v jeho jednotlivých štádiách a identifikoval taku zásadné otruty,ktoré by odčnodťioV.]li zákaz stavebiej činnosti a vjedu I nutnosti vydania Ruzhodnutia ostavehnej u‘ávere, bol Stavený úrad povinný uvedené skutocnosti v odévodneni Rozhoclnutia

Stavebný úrad vydal napadroiité Rozhodnutie výlučne na podklade skutočnosti, že Mestskáčasf i3ratstava -- Nové Mesto obstaráva úzernný plán zóny Nobelova Akoje vyššie popísané,táto skutočnosč sama osobo neodóvodňuju vyclanie rozhodnutia o stavehnej uzávere. Z. dikcieStavebného zakona nevyplýva, že samotné obstaranie územného plánu zóny je automatickydóvodom na vyh[áservie stavebnej uzávery. Takáto aphkácia Stavebného zákona byznamenala, že pií akomkoVvek obstaraní územného plánu zóny, by muselo byť rozhodnutésta vehne uzávere, pričorn územnoplánovacia prax potvrdzuje, že územně plány zóny sú

T. 42i 259 307 310 nfotenosk ičo 50020 88 Dič 2120151011 č DPH SK2120151011Bankové poieriie UniCiedii Bank Czech Repubiic and Slovakia, a s ‘ BAN 51<42 1111 0000 0013 9377 8001 S‘NIFI UNCRSKBXEokJvrno ebQokVarirneschutou
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1 El1W) ei ste s.o. * Br5sk 3, 851 01 Bratlava

Mr5ň Zhr 2 52 ES a5av
eb a-ar«‘ a ssfvahva é aj be st‘eb uzavery, ičon v ú em sa p caL jeho ohsřa raniau1;ĹSajÚ, puvoľuú a rc‘aiizujú stavby.

S[avvbný úi ad je povinný uviesť, které skutečnosti boji pod k]adorn pre Rozhodnutie. akrniúvahami hol vedený, ako použil spvávnu úvabu a ako sa vyrovnal s návrhmi a uáructkamiasn íiav kortana. ‘_)covodnenle ná poskvh úť jrÚvuu a skutt.uvÚ oporu VFOkLirdiusbw hl. V od(‘v Hi::í IkJ LOL Ĺízla LOSI Sta eiui Úrad eug, cL n J va okruhybl a lo na skul iv- koÚ oaL a na á‘n pe‘ ULkiiiC \JĹi, bj‘avne pĹLu8ei; úe.nainená, že Stavebe úrad ibsumuje zistcný sk kuv stav pod prslušne ustijtoveniehnloti ioprávnc‘bo presl Mesb‘i práVflym posúdenirn a skutkovými zisteniami musí byt‘lOgiĹtK vzťah.

uutit S o-ebnéh Ú radu Lak nosí byť v s rrduismi motnÚho aj s r-stpkmičí u )1 Úv a, Lwi zaly‘.; Ú LijÚ u inen ie .Úsasí y .áko s[ a ecne spía
v proeoc u h dov3nia

Foru LOiÚCj 1 k02hodnutia nepochybno rťdsLi voje J orucne akladnč‘hu práva sir\-‘‘ilebo vči. 20 ods. [ prvej vety Ustavy Slovenskej republiky, kesl‘ bez právne relevantného dóvodupripúšťa len nhmedzenú stavehnú činnosť na existuj‘icich stavbách. Ak má byť vlastníckeprávo vlastni kov nebnutel‘ností lokalito Nobelova ebmedzené rozhodnutim o stavehnejo řÚve Ĺ‘, jC vvhnul oč. aby takčbs rozhud nu lie obmecizen bulu v súlade se zákonem a ahučastníci koi ninja sa Z udi()vodneIIia Rozhodnutia dozvvdeti, preČo je prc hudÚs‘u pniestorovúwguláciu územnýrn piánem zóny potrebné ohmedziť stavchriú činnusť v území.

V zmysle 3 ods. 5 Správnello puriadku Rozhodnztie správniiciz orgó;we musi vycliád:at zespol‘nh[ivo zistsučlio stavu VL‘ei, Podia 32 ods. I Správneho pc‘riadku: Spraumi ocíu /e pooznIuĺ
zistit‘ pi-esuc n ep!nv skzitečuiý slav veci a za ttm účelem si obstarat‘ j:YatrebruÝ podklady pro rozhoduatie,

\‘ydaním napadnutého Rozhodnutia Stavebný úrad podia názoru Odvolateľa porušil 3 ods.5 a 32 ods. 1 Správneho poriadku, keď nesplnil svoju povinnosť spoľahlivo, úplne a presnezistif stav ved.
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Pt‘dta 5 3 ods. 1 Správrw.ho porindku Sprévne orgány postupult) z‘ konsul v súke,1‘ so rsžkrm,ni třmými jirsh.nymi prrdpíi*.‘i. V súbd‘ s j 46 právtwho p‘iiidhu R rhnduidir musí byť v %uIrnw ‚m(,.zúkt‘,imi 4 twatnymí prác‘nynii predpisml, musí ho vydat‘ orgi. na to prislušný, musí vy‘Itůdznt zospoľaldivo zisteného stavu ved a musí obsahovatpredpísané náležitosti.

Ziiroveň Stavebný úrad porušil i 3 ods. 1 a 5 46 Správneho poriadku, keď nesprávneinterpietoval a pout« ustanovenia Stavebného zákona na daný pripad (najmä 5 39dStavebného zákona) a na daný pripad aplikoval neexistujúce zákonné ustanovenie(ustanovenie 9 35a Stavebného zákona).

Podľa 5 47 ods. 3 Správneho porladku Y odc3vodnení rozhodnutia spntzmy orgán uvedl,‘, ktorésket lotností (‘olš podkladem na rnl,odnutie, aký.m úvahami br‘I ned“ny pri hodnotrní dolcazc‘v. stb‘pndt! wnh;nu úvahu pfl pouliti prar‘aych predptbov, na záidade ktorydi rozhodoval. a nico ws vyrovnalnávrhrni ér nárnieikami úlaslníkov Arnwnia misích vyiadrttniami k podkladvun rozhodnutia.

Stavebný ťirad súčasne porušil aj ustanovenie 5 47 ods. 3 Správneho poriadku, keďžeRozhodnutle nemá náležitosti vyžadované Správnym poiiadkom. OdůvodnenleRozhodnutia nesplnilo účel, ktosý mu predplsuje 547 ods. 3 Správneho poriadku, nit súz neho nefrně důvody vydania Rozhodnutia, Rozhodnutie Jen odkazuje resp. citujeustanovenic z.ikona, bez subsumovania pod konkrétny skutkový stav a odvoláva sa naopisy 6Čelu stavebnej uzávery “o všeobecnosti, Jctoré sú aplikovatefné pvt ktorékol‘vekkonanie o stavebna) uzávcre, za absende odůvodncnia na konkrétny prejednávaný prlpad.Rozhodnutie je tak nedostatočne odóvodnené. Z odůvodnenia Rozhodnutla nit je zve)mé,z akých konkrétnych skutočnostl Stavebný úrad vychádzal, keď dospel k záveru, že budŮcevyužlvanie Ůzemia a jeho organlzácia může byt stažené alebo znemožnené podiapripravovaného Ůzemného plánu.

IH.

VzhTadom na vyššie uvedené je Odvolateľ toho názoru, že Rozhodnutie je nezákonné,zmätočné, nepreskúmateľné a neurčité, nevychádza zo spofahlivo zisteného stavu veda neobsahuje zákonné náležitosti.
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pro[t na zář. J 11. V‘FJ k UVľ!dz7ilVCb sh1tuo If \‘ 1!fl‘slC 5 57 ods 1j) ‘rin3 u nao rhuj, clu Stavcbný úrad u ujvolaní sá t ore.mstWn:ou roz1 n10‘L 8 O ř;ik, žcsvo aaJ W4okuzlioWiijtie Č.: 2006/20 k7IUKSF!SJ j47 zo dňa ‘19.09.2017 anĹa.

: k Shvju ý n;ad F O rs1s01a1 1 Sanu) aki %pr\‘ny orýin, kI‘orÝ n padtiutéFi .cLuu2 vydal. ds[aVt IwIo oas Wujt‘ abs Str obný Úrad p;ado5ii ‚;dvak‘uOeodsdcn orgnu na n7,hcdnut!e 8 d[)y od‘ oIa6 oig1n uapad.ruté Ito;‘bodw(ie Č.:2006!2017/IJKSP/SILJ-17 zo dňa 19.09.2017 zrušil.

[n9. Zuzana (‘senová Stanislay čujkakonaw 1‘
kt umU‘
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