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S T A V E B N É     P O V O L E N I E 
 

 

 

 

 

 

 Navrhovatelia Stanislav Čimbora a manželka Monika Čimborová, obaja trvale 

bytom č. 332/2, 023 02 Dunajov dňa 11.06.2019 podali žiadosť o vydanie spojeného 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku 

registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako záhrada v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno 

nad Kysucou. 

 Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 

§ 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto: 

 Stavba „Rekreačná chata“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako 

záhrada v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej majú stavebníci 

vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 5739, vedeného Správou katastra Čadca, sa 

podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

p  o v o ľ  u j  e . 
 

 

Popis stavby:  

 Rekreačná chata bude samostatne stojaca budova, umiestnená v sklonitom teréne. 

Jedná sa o murovanú stavbu. Základ, základové murivo budú betónové. Prízemie je vytvorené 

z muriva ukončeného ŽB vencami. Podkrovie bude taktiež murované ukončené ŽB vencami, 

krov bude tvorený z dreva. Časť muriva bude obložená kameňom a časť drevom.  

Dispozične je prízemie navrhnuté tak, že sa priamo vchádza do obývacej miestnosti a z nej 

následne do ostatných miestnosti na prízemí t.j. do kuchyne s jedálňou, skladu, kúpeľne a 

schodiska do podkrovia. V podkroví sú dve izby. Vstup do chaty je orientovaný zo 
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severozápadnej strany. Zastrešenie – sedlová strecha, orientácia štítov SZ-JV. Sklon strechy je 

40°.  

  

Objektová skladba povoľovanej stavby: 

Rekreačná chata 

Žumpa 

Oplotenie 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku registra „C“ parc. č.  KN 2719, 

od hranice pozemku registra „C“ parcela č. KN 2717 vo vzdialenosti 2,0m, od hranice 

pozemku registra „C“ parcela č. KN 2618/32 vo vzdialenosti 2,0m, od hranice 

pozemku registra „C“ parcela č. KN 2718 vo vzdialenosti 7,5m, podľa situácie, ktorá 

je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 

2. Vodovodná prípojka – napojenie na vlastnú existujúcu studňu z jestvujúceho 

vodovodu.  

3. Kanalizačná prípojka – napojenie na vlastnú žumpu. Po vybudovaní verejnej 

kanalizácie je stavebník povinný sa napojiť na túto sieť pomocou prípojky na vlastné 

náklady. 

4. Elektrická prípojka – napojenie na vlastný zdroj, fotovoltická elektráreň. 

5. Výškové pomery: Výška hrebeňa od ±0,000: +5,605m; Úroveň upraveného terénu od 

± 0,000: -0,600 m. 

6. Parametre stavby: Zastavaná plocha: 32,64 m
2
; Úžitková plocha: 45,5 m

2
; Obostavaný 

priestor: 153,53 m
3
; Obytná plocha: 32,5 m

2
 

7. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracoval: Ing. Milan Kožák, č. 441, 023 57 Podvysoká, odborne spôsobilá osoba 

v zmysle § 46 stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

8. Stavba bude uskutočnená pod odborným dohľadom stavebného dozoru: František 

Chrastina, Potočná 2154/3, 022 01 Čadca, odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46b 

stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

9. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem 

a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

10. Vegetačné úpravy okolia stavby budú vykonané pôvodnými druhmi drevín a rastlín. 

11. Za priestorové vytýčenie stavby sú zodpovední stavebníci v súlade s § 75 ods. 1 a ods. 

2 stavebného zákona. 

12. Počas výstavby budú dodržané všetky technické požiadavky na uskutočňovanie 

stavieb stanovené § 48 - § 53 stavebného zákona. 

13. Stavba bude dokončená do 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

14. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva 

a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania. Za prípadné škody 

spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný 

stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
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15. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

16. Stavebník je povinný použiť na stavbu vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom 

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

17. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

18. Povolená stavba podlieha kolaudácii v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona. 

19. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – na požiadanie príslušného orgánu bude o tomto doložený 

doklad. 

20. Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebníka tak,                  

aby nedošlo k podmáčaniu susedných nehnuteľností.  

21. V zmysle § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. je potrebné na ploche strešnej krytiny 

osadiť protisnehovú ochranu  /zachytávač zosúvajúceho sa snehu/. 

22. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácii, orgánov miestnej 

samosprávy a štátnej správy: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie 

zo dňa 26.07.2019 pod č. O19020835/AKA:  

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona 

č.50/1976 Z.z §140b nasledovné záväzné stanovisko: 

1. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre horeuvedenú stavbu na 

parc.č. 2719 v k.ú. Krásno nad Kysucou súhlasíme. Objekt bude zásobovaný pitnou 

vodou zo studne a odkanalizovaný do žumpy. 

2. Cez záujmovú parcelu č. 2719 neprechádzajú podzemné vedenia v správe našej 

spoločnosti Sevak a.s. 

3. Obsah žumpy zneškodňovať prostredníctvom autorizovaných prepravcov 

nebezpečného odpadu na najbližšiu ČOV a to v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 24.06.2019 pod  

č. 6611917641: 

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné 

podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 

23.07.2019 pod č. 4600053205: 

Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. Žilina 

1. V predmetnej lokalite katastra Krásno nad Kysucou, parcela KNC 2719 resp. v jej 

bezprostrednej blízkosti sa nenachádza NN vzdušné vedenie. Zakreslenú orientačnú 

trasu tohto vedenia Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 

vyjadrenia. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. NN 

vzdušné vedenie od krajného vodiča každú stranu l meter. Pri realizácii výkopových 
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prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a podperných bodov. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj 

pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať 

všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) 

týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického 

zhotovenia súbehov a križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 

objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, 

link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do 

stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 

priestor min. l meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a 

rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 

podzemné vedenia tretích osôb. 

 

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 28.06.2019 

pod č. TD/NS/0503/2019/Šo: 

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, k 

umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 

zariadení.  

SPP-D súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej 

plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. 

2. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

3. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

4. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly 

stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

5. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu. 

6. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
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7. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727 

8. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až    

150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca                     

stanovisko zo dňa 18.06.2019 pod č. OU-CA-PLO-2019/008794-002: 

Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom 

území Krásno nad Kysucou - § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy. 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom 

stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko, až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov 

a porastom samonáletom drevín. 

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť                     

jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č. 2719, 

resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy. 

3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhu pozemku v katastri 

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku záhrada na 

zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného 

geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, 

ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná 

Okresný úrad Čadca katastrálny odbor, Podjavorinskej 2576, 022 01 Čadca. 

4. Trvalé odňatie pôdy nie je potrebné žiadať, nakoľko predmetná parcela CKN č. 2719 

sa nachádza v zastavanom území obce Krásno nad Kysucou. 

 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina záväzné 

stanovisko zo dňa 20.06.2019 pod č. KPUZA-2019/14952-2/48942/KOP: 

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina  v konaní podľa stavebného 

zákona  a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska 

záujmov chránených pamiatkovým zákonom: 

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 

materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 

pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu 

Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 
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2. Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami 

záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.  

 

Doba platnosti stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa s 

uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods. 1  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov). 

 

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti záväzné 

aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

V konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, o ktorých by musel 

stavebný úrad rozhodnúť.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 11.06.2019 podali navrhovatelia Stanislav Čimbora a manželka Monika 

Čimborová, obaja trvale bytom č. 332/2, 023 02 Dunajov (ďalej len „stavebníci“) žiadosť 

o vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná 

chata“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako záhrada v intraviláne v m.č. 

Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou.  

 

  Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

  

  Dňa 11.06.2019 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom 

začatie spojeného územného a stavebného konania podľa ust. § 39a ods. 4 v spojení s ust. § 

61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v platnom znení a zároveň ich poučil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním bolo nariadené na deň 03.07.2019 o 08:00 hod., pričom o mieste 

a termíne ústneho pojednávania boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomené 

prostredníctvom doporučenej zásielky, pričom doručenky sú súčasťou spisu tvoriaceho 

spojené územné a stavebné konanie. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje 

verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. 

zmien a doplnkov (správny poriadok) a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu 

neznámeho pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania. 

Verejná vyhláška bola vyvesená dňa 11.06.2019. 

 

 Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa dňa 03.07.2019 zúčastnili: 

 Stanislav Čimbora, č. 332/2, 023 02 Dunajov, navrhovateľ; 

 Ing. Michal Biroš, zamestnanec Mesta Krásno nad Kysucou. 

 

  Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie 

spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia a podklady predložené v  konaní 
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boli dostatočné, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že povolenie stavby nie je 

v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

Umiestňovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom ani  so záväznými 

regulatívmi územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Dokumentácia stavby spĺňa 

základné požiadavky na stavby podľa § 43d a § 47 stavebného zákona.  

Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

 Za vydanie rozhodnutia správny orgán vybral poplatok podľa Položky 60 písm. b) 

Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 50,00 eur.  

 

P o u č e n i e 
  

Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien                                 

a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie                      

na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). 

 V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je 

toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

              

 

 

Prílohy: Situácia umiestnenia stavby                             

 

Doručuje sa: 

1. Stanislav Čimbora, č. 332/2, 023 02 Dunajov – stavebník 

2. Monika Čimborová, č. 332/2, 023 02 Dunajov – stavebník 

3. Ing. Milan Kožák, č. 441, 023 57 Podvysoká – projektant 

4. František Chrastina, Potočná 2154/3, 022 01 Čadca - dozor 

5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

6. Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 

ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov 

(správny poriadok) a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu neznámeho 

pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania. 

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu   15 dní na úradnej tabuli Mestského úrade v 

Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou.  

Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

Dotknuté orgány: 

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

2. Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 

Čadca 
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3. Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

5. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

6. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina 

7. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Jozef  Grapa 

                                                                                                   Primátor mesta 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 28.08.2019   Zvesené dňa: .............................................................. 

 

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

Na internetovej stránke zverejnené od 28.08.2019    do .......................................... 

 

 

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie .................................................... 

 

 

 


