
Príloha 2b

riadok
KSÚ/odbor 

ŠSS

01 73

02 1565

03 85

04 1649

05 34

06 48

07 153

08 13

09 232

10 72

11 10

12 13

13 137

14 12

15 0

16 3

17 0

18 37

19 14

20 21

21 3

22 2

23 1

24 1

25 0

26 0

27 1

28 133

29 7

30 0

31 0

Schválil: Ing.Anna Tomkówa, vedúca oddelenia 

štátnej stavebnej správy

Odtlačok pečiatky 

Počet prvostupňových rozhodnutí KSÚ o vyvlastnení

z toho: počet rozhodnutí o vyvlastnení napadnutých odvolaním 

Počet prvostupňových rozhodnutí KSÚ o umiestnení stavby

z toho: počet prvostupňových rozhodnutí KSÚ o umiestnení stavby napadnutých odvolaním 

Dňa: 21.3.2013 Vypracoval: Mgr. Pavlech

z toho: a) protestu vyhovené

            b) protestu nevyhovené

Protesty prokurátora proti rozhodnutiam KSÚ

z toho: a) protestu vyhovené nadriadeným orgánom 

            b) protestu nevyhovené nadriadeným orgánom

            c) protestu vyhovel KSÚ, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal

Návrhy na obnovu konania proti rozhodnutiam KSÚ

z toho: obnova konania povolená alebo nariadená

Podnety na preskúmanie rozhodnutí SÚ mimo odvolacieho konania 

z toho: a) podnetu nevyhovené

            b) rozhodnutie SÚ zrušené alebo zmenené v konaní mimo odvolania 

Protesty prokurátora proti rozhodnutiam SÚ

Počet rozhodnutí KSÚ o odvolaní, kde odvolací orgán napadnuté rozhodnutie potvrdil

Počet rozhodnutí KSÚ o odvolaní, kde odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmenil

Počet rozhodnutí KSÚ o odvolaní, kde odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil

Počet rozhodnutí KSÚ o odvolaní, kde odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil na 

nové prejednanie

Počet podaných odvolaní voči rozhodnutiam KSÚ 

Počet rozhodnutí KSÚ, ktoré boli nadriadeným orgánom zrušené

Všetky podania na vybavenie v bežnom roku

z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. SÚ alebo úradu štátnej správy

Nevybavené podania, ktoré prešli do nasledujúceho roku

Vydané prvostupňové rozhodnutia

z toho: z vlastného podnetu

Vydané druhostupňové rozhodnutia o odvolaní

Výkaz o činnosti Krajského stavebného úradu

v oblasti výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku v správnom konaní za 

rok 2012

Názov ukazovateľa 

Nevybavené podania z predchádzajúceho roku

Podania došlé v sledovanom období

Podania, ktoré prešli do nasledujúceho roku


