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  OBEC KVETOSLAVOV 

IČO 305 545, tel. č. 031/562 5036 

Obecný úrad, 930 41 Kvetoslavov 
 

Číslo: S 2021/ 486 - 002                                                              Kvetoslavov dňa 16. 04. 2021  

 

 

- podľa rozdeľovníka 

 Vec: Upovedomenie o podaní odvolania  

 

Obec Kvetoslavov, ako stavebný úrad I. stupňa, ( ďalej len“ 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") vydal dňa 22. 03. 2021  Rozhodnutie  

S 2021/ 486 - 001, ktorým žiadosť  stavebníka Ing. Petra Kaletu, bytom Vojenská 19/ 14, 900 

41 Rovinka,  ( ďalej ako „ stavebník “ ) o  vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu 

- rodinný dom pre účely stavebníka, ktorý má byť umiestnený na  pozemku – parcele registra „ 

C“ parc. č. 290/ 571, nachádzajúceho sa v obci a k. ú Kvetoslavov,  vlastníctvo ktorého je 

zapísané v katastri nehnuteľností, vedenom OÚ DS, Katastrálnym odborom, na liste vlastníctva 

č. 864, podľa ustanovenia § 62 ods. 4  stavebného zákona zamietla.  

Proti tomuto rozhodnutiu  podal odvolanie účastník konania Ing. Peter Kaleta, bytom Vojenská 

19/ 14, 900 41 Rovinka. Odvolanie bolo doručené stavebnému úradu dňa 14. 04. 2021.    

 

Odvolanie je podané v zákonom stanovenej lehote a je prípustné.  

 

Podľa  § 56 správneho poriadku 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.  

 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 71/ 1967 Zb. z.  o správnom konaní 

v znení neskorších  predpisov, Vás   

 

         upovedomuje ako účastníka konania o podanom odvolaní  

 

a zároveň Vás vyzýva, aby ste sa k obsahu podaného odvolania vyjadrili v lehote  

7 pracovných dní, odo dňa doručenia tohto upovedomenia.   

     

 ............................................................ 

Zoltán Sojka  

starosta obce Kvetoslavov  
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Vybavuje: Bc. Júlia Mihalovičová, tel.: 031/562 50 66,  e-mail: stavebnyurad@obeckvetoslavov.sk 

príloha: - odvolanie  Ing. Petra Kaletu, zo dňa 11. 04. 2021   

 

Doručí sa: 

 

Účastníkom konania ( § 59 stavebného zákona – stavebník, projektant, osoby ktoré majú 

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám susediacich pozemkov a stavieb, ak ich 

vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením 

priamo dotknuté) v intenciách ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 69 ods. 1 

stavebného zákona verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, a to vyvesením 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvetoslavov. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  

  

Toto rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Kvetoslavov po dobu 15 dní.  

 

vyvesené dňa: ............................................ 

 

zvesené dňa: ............................................... 

 

1.  Vlastníci podľa LV č. 751 a 858, k. ú Kvetoslavov 

2. Marcela Blahová, Jána Stanislava 3085/33, 841 05  Bratislava 

3. PD – SD: Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/ 56, 901 01 Malacky  

4. Ladislav Molnár, Školská ul. č. 545/ 58, Štvrtok na Ostrove 

5. Ing. Augustín Klus, Družstevná 257/D, 900 46 Most pri Bratislava 

6. Janka Klusová, Družstevná 257/D, 900 46 Most pri Bratislava 

7. ZsD a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

8. Zdravotechnika, s.r.o., Nová ul. 33, 901 01  Malacky 

9. OÚ DS, Katastrálny odbor, Agátová 7, 929 01  Dunajská Streda 

10. Obec Kvetoslavov  

11. a/a 
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