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OU-TT-OVBP2-2021/008272-002 Ing. Veronika Bokorová

Trnava
05. 03. 2021

Vec
Odstúpenie spisového materiálu z titulu príslušnosti
Na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej iba OU
Trnava - OVBP2), dňa 01.03.2021, stavebný úrad, obec Horná Potôň, predložil odvolanie Združenia domových
samospráv, so sídlom Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava, v zast. predsedom Marcelom Slávikom,
voči rozhodnutiu stavebného úradu, obce Horná Potôň, č. HP-Výst.2020/88-003 zo dňa 07.09.2020, spolu so
spisovým materiálom týkajúcim sa veci, na odvolacie konanie.
Podľa ust. § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím
orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal.
Nakoľko predmetné rozhodnutie č. HP-Výst.2020/88-003 zo dňa 07.09.2020, vydala obec Horná Potôň ako
špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) a OU Trnava - OVBP2 nie je nadriadeným správnym orgánom pre špeciálny stavebný úrad,
uvedený spisový materiál Vám, ako vecne príslušnému správnemu orgánu, podľa ust. § 20 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, odstupujeme na priame vybavenie.

Príloha: 1. Spisový materiál - poštou
Na vedomie: Verejná vyhláška
Tento list má v zmysle ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesený na úradnej
tabuli Okresného úradu Trnava po dobu 15 dní.
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Na vedomie
Obec Horná Potôň, Benkova Potôň 1, 930 36 Horná Potôň
RiFo s.r.o., Trstená na Ostrove 40, 930 04 Trstená na Ostrove
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka

Ing. Ľubomír Antal
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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