OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Oddelenie štátnej stavebnej správy
Kollárova 8, 917 02 Trnava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trnava

OU-TT-OVBP2-2021/013630-002

21. 06. 2021

Rozhodnutie
o odvolaní
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Konanie o odvolaní Juraja Csongau a manž. Ildikó Csongaovej, obaja bytom 930 35 Michal na Ostrove 260, zo dňa
12.03.2021, voči rozhodnutiu stavebného úradu obce Horná Potôň, č. 374/2020-03/OcÚ zo dňa 22.02.2021, ktorým
bola umiestnená stavba „IBV v Čečínskej Potôni 6 RD – NN rozvody“, na pozemkoch parc. č. 917/1, 917/2, 917/3,
918/2, 928, 97/1, 29/4 v kat. úz. Čečínska Potôň, obec Horná Potôň, pre navrhovateľa, spoločnosť Západoslovenská
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou – rozhodnutie vyvesené 15 dní na úradnej tabuli OU Trnava,
Kollárova 8, Trnava a zároveň zverejnené na webovej stránke OU Trnava.
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej iba OU Trnava
- OVBP2), ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, ust. § 9 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v konaní o odvolaní Juraja Csongau a manž.
Ildikó Csongaovej, obaja bytom 930 35 Michal na Ostrove 260, zo dňa 12.03.2021, voči rozhodnutiu stavebného
úradu obce Horná Potôň, č. 374/2020-03/OcÚ zo dňa 22.02.2021, ktorým bola umiestnená stavba „IBV v Čečínskej
Potôni 6 RD – NN rozvody“, na pozemkoch parc. č. 917/1, 917/2, 917/3, 918/2, 928, 97/1, 29/4 v kat. úz. Čečínska
Potôň, obec Horná Potôň, pre navrhovateľa, spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava,
r o z h o d o l takto:
OU Trnava – OVBP2 podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie stavebného úradu obce Horná Potôň,
č. 374/2020-03/OcÚ zo dňa 22.02.2021, pre porušenie ust. § 35 ods. 2, ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona, ust. § 3
ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ust. § 3 ods. 1, 5, ust. § 32 ods. 1, ust. § 46 ust., § 47 ods. 3 správneho poriadku,
zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom.
Odôvodnenie
Napadnutým rozhodnutím č. 374/2020-03/OcÚ zo dňa 22.02.2021 stavebný úrad, obec Horná Potôň, podľa ust.
§ 39, § 39a, § 42 ods. 2 stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
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ustanovenia stavebného zákona, umiestnil stavba „IBV v Čečínskej Potôni 6 RD – NN rozvody“, na pozemkoch
parc. č. 917/1, 917/2, 917/3, 918/2, 928, 97/1, 29/4 v kat. úz. Čečínska Potôň, obec Horná Potôň, pre navrhovateľa,
spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Proti preskúmavanému rozhodnutiu sa dňa 12.03.2021 odvolali účastníci konania, Juraj Csonga a manž. Ildikó
Csongaová, obaja bytom 93035 Michal na Ostrove 260, ktorí vo svojom odvolaní uvádzajú nasledovné:
„Oznámením o začatí územného konania a o upustení ústneho konania zo dňa 13.01.2021 (sp. zn. 374/2020 - 02/
OcÚ) sú dotknuté nasledovné pozemky nachádzajúce sa v kat. úz. Čečínska Potôň: parc. CKN č. 917/1, 917/2, 917/3,
918/2, 928, 97/1, 29/8, 28/7, 29/4. V Rozhodnutí o umiestnení stavby zo dňa 22.02.2021, (sp. zn. 374/2020-03/OcÚ)
je už menej dotknutých pozemkov, dve naše parcely už boli vypustené (parc. CKN č. 29/8 a 28/7), avšak stále v ňom
figuruje nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor na LV č. 1035 ako parc. CKN
č. 29/4 (zastavaná plocha a nádvorie) vo výmere 140 m2, ktorá je v našom bezpodielovom spoluvlastníctve v 1/1.
Obec Horná Potôň ako príslušný správny orgán, v treťom odseku svojho rozhodnutia uvádza, že zo strany účastníkov
konania námietky neboli vznesené. Toto konštatovanie však nie je pravdou, veď ako účastníci konania sme podali
dňa 27.01.2021 písomné námietky v súvislosti s Oznámením o začatí územného konania a o upustení ústneho
konania zo dňa 13.01.2021 (sp. zn. 374/2020 - 02/OcÚ).
V ďalšej časti svojho rozhodnutia už stavebný úrad poukazuje na našu vyššiu uvedenú námietku, ktorej však
nevyhovuje z dôvodu, že v ďalšom stupni konania aj tak budú stavebníkovi uložené záväzné podmienky pre
uskutočnenie stavby: povinnosť dbať o to, aby nespôsobil škodu na cudzom majetku, v opačnom prípade ju
bude musieť nahradiť, pričom porušené plochy verejného priestranstva bude potrebné uviesť do pôvodného stavu.
Takéto ukladanie povinnosti stavebníkovi z nášho pohľadu sú irelevantné. Opätovne zdôrazňujeme, že realizovaním
plánovaného predmetu projektu by boli na našom pozemku vykonané najmä také zemné výkopové práce, pri ktorých
by došlo k zničeniu úplne nového povrchu dotknutého úseku cesty/chodníku, pričom tento úsek po vykonaní týchto
prác nikdy nebude taký aký bol predtým. Naformulované záväzné podmienky nie sú v korelácii so stupňom zásahu
do nášho vlastníckeho práva a ani neposkytujú dostačujúcu ochranu pre prípad jeho porušenia.
V nami napadnutom rozhodnutí sa tiež uvádza, že cit.: „žiadateľ v konaní preukázal iné právo k pozemku p. č. 29/4
zapísané na LV č. 1035, Čečínska Potôň)“. Je síce pravdou, že v časti C - Ťarchy na LV č. 1035 je zapísané vecné
bremeno v prospech žiadateľa, avšak rozsah práv oprávneného z vecného bremena je determinovaný koridorom
určeným geometrickým plánom č. 35021934-288/2018. Nad rámec tohto vecného bremena, my vlastníci, žiaden
súhlas resp. ani iné právo žiadateľovi neudelili.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti, ako účastníci navrhujeme, aby Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa
22.02.2021, sp. zn. 374/2020-03/OcÚ bolo zrušené.“
Stavebný úrad listom č. 374/2020-04/OcÚ zo dňa 29.03.2021, upovedomil účastníkov konania v zmysle ust. § 56
správneho poriadku o tom, že proti uvedenému rozhodnutiu bolo v zákone stanovenej lehote podané odvolanie a
vyzval ich na prípadné vyjadrenie sa k obsahu odvolania do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
K obsahu odvolania sa nevyjadril žiaden z účastníkov konania.
Stavebný úrad, obec Horná Potôň, o podanom odvolaní nerozhodol, ale v súlade s ust. § 57 ods. 2 správneho
poriadku, ho dňa 30.04.2021, spolu so spisovým materiálom, predložil na OU Trnava – OVBP2.
OU Trnava - OVBP2, ako odvolací orgán, podľa ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu, ako aj spisový materiál týkajúci sa veci a zistil, že rozhodnutie stavebného úradu
obce Horná Potôň, č. 374/2020-03/OcÚ zo dňa 22.02.2021, nie je vydané v súlade s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona, jemu súvisiacimi predpismi ako i s ustanoveniami správneho poriadku.
Podľa ust. § 3 ods. 1, 5 správneho poriadku, správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými
právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických
osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinnosti. Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci.
Podľa ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za
tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podľa ust. § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi,
musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané
náležitosti.
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Stavebný úrad, obec Horná Potôň, nepostupoval v konaní v súlade s uvedenými ustanoveniami.
OU Trnava – OVBP2 k veci uvádza nasledovné:
Podľa ust. § 35 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu
stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími
predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými
predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci
konania a sú navrhovateľovi známi.
Podľa ust. § 3 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej iba „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), návrh na
vydanie územného rozhodnutia (k § 35 zákona) obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c) zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa
územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá
navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
f) údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.
Podľa ust. § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania,
územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho
územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.
Navrhovateľ, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zast. DEMATINE, s.r.o., Zámocká
30, 811 01 Bratislava, v zastúpení konateľom Oferom Nimniom, podal dňa 28.10.2020 na stavebný úrad, obec Horná
Potôň, Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV v Čečínskej Potôni 6 – RD, NN rozvody“.
Technická správa dokumentácie predloženej k predmetnému návrhu uvádza, že predmetná stavba je navrhnutá na
pozemkoch parc. č. 917, 918/1, 918/2, kat. úz. Čečínska Potôň, obec Horná Potôň.
Stanovisko dotknutého orgánu, Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej ako
„ZSD“), zo dňa 27.07.2020, k predmetnému územnému konaniu, ktoré je súčasťou predloženého spisového
materiálu, uvádza, že predmetná stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 917, 918/1, 918/2, k. ú. Čečínska
Potôň, rovnako ako technická správa projektovej dokumentácie predmetnej stavby.
Stavebný úrad, obec Horná Potôň, listom č. 374/2020-02/OcÚ zo dňa 13.01.2021, oznámil začatie predmetného
územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom upustil od ústneho pojednávania.
V predmetnom oznámení uviedol, že predmetná stavba sa navrhuje na pozemkoch parc. č. 917/1, 917/2, 917/3,
918/2, 928, 97/1, 29/4 v kat. úz. Čečínska Potôň, obec Horná Potôň.
Odvolací orgán na základe uvedeného konštatuje, že predložený Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
neobsahuje opis prebiehajúcich hraníc územia, ktorého sa preskúmavané územné rozhodnutie týka, pričom uvádzané
pozemky v oznámení o začatí predmetného konania a v preskúmavanom rozhodnutí nesúhlasia s pozemkami
uvádzanými v stanoviskách dotknutých orgánov a v technickej správe dokumentácie, ktorú navrhovateľ predložil
spolu s návrhom, čo je v rozpore s ust. § 35 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
Podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov
a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a
pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
V spisovom materiáli, týkajúcom sa veci, sa okrem stanoviska ZSD nachádza kópia Záväzného stanoviska k
projektovej dokumentácii a k pripojeniu novostavby „Individuálna bytová výstavba v Čečínskej Potôni“, SO
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– Dopravné riešenie – situácia, č. ORPZ-DS-OD11-2020/001310-055 zo dňa 20.04.2020, dotknutého orgánu
Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská
Streda a kópia stanoviska dotknutého orgánu Správy a údržby ciest TTSK, Bulharská 39,918 53 Trnava, č.
05510/2020/SÚCTt-3, 7624 zo dňa 14.12.2020, ktoré boli predložené ku konaniu na povolenie na pripojenie na
cestu II. a III. triedy, v ktorom Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, vydal rozhodnutie č. OU-DS-OCDPK-2021/004709-002 zo
dňa 19.01.2021, ktorým povolil pripojenie miestnej prístupovej komunikácie na cestu III/1432.
Uvedené rozhodnutie je súčasťou predloženého spisového materiálu týkajúceho sa veci.
Ďalšie stanoviská dotknutých orgánov k predmetnému konaniu sa v predloženom spisovom materiáli, týkajúcom sa
veci, nenachádzajú, i keď stavebný úrad, obec Horná Potôň, vo výroku preskúmavaného rozhodnutia uviedol ďalšie
dotknuté orgány, ktoré sa vyjadrovali k projektovej dokumentácii pre územné konanie.
Uvedené je v rozpore s ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona.
Podľa ust. § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu
vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno
na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
Podľa ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania
a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Na základe uvedeného oznámenia, odvolatelia vzniesli námietku, kde uviedli, že nesúhlasia s umiestnením
predmetnej stavby na pozemkoch v ich vlastníctve, a to na pozemkoch parc. č. 29/8, 28/7, 29/4 v kat. úz. Čečínska
Potôň.
V spisovom materiáli, týkajúcom sa veci, sa nachádza súhlas obce Horná Potôň, č. 374/2020 zo dňa 11.01.2021, s
umiestnením predmetnej stavby na pozemkoch vo vlastníctve obce, parc. č. 97/1 a 928, k.ú. Čečínska Potôň.
Ďalej sa v spisovom materiáli nachádza kópia súhlasu s umiestnením predmetnej stavby na pozemkoch parc. č.
917/1, 917/2, 917/3, 918/2 vlastníka uvedených pozemkov, spoločnosti DEMATINE, s.r.o, zo dňa 01.03.2021.
OU Trnava – OVBP2 upozorňuje stavebný úrad, že v správnom konaní je potrebné rozhodovať na základe originálov
dokumentov.
Vlastníci pozemku parc. č. 29/4 v kat. úz. Čečínska Potôň vyjadrili v konaní svoj nesúhlas s umiestnením stavby.
I keď stavebný úrad v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia uviedol, že žiadateľ v konaní preukázal iné právo k
pozemku parc. č. 29/4, zapísané na LV č. 1035, predložený spisový materiál neobsahuje príslušný geometrický plán,
podľa ktorého by bolo možné overiť, či predmetná stavba sa nachádza v rozsahu zapísaného vecného bremena, a to
z dôvodu, že vlastníci dotknutého pozemku uvedené iné právo k pozemku spochybňujú.
Na základe uvedeného odvolací orgán konštatuje, že nakoľko stavebný úrad, obec Horná Potôň, sa v odôvodnení
preskúmavaného rozhodnutia nedostatočne vyrovnal s námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami, a to
najmä s nesúhlasom vlastníkov pozemku, odôvodnenie preskúmavaného rozhodnutia nie je v súlade s ust. § 47 ods.
3 správneho poriadku.
K námietkam odvolateľov OU Trnava – OVBP2 uvádza nasledovné:
V predloženom Oznámení o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania, č. 374/2020-02/OcÚ zo dňa
13.01.2021, sa neuvádzajú namietané parcely č. 29/8, 28/7, kat. úz. Čečínska Potôň, ako uvádzajú odvolatelia vo
svojom odvolaní.
K ich nesúhlasu, ako vlastníkov dotknutého pozemku, parc. č. 29/4, sa odvolací orgán vyjadril v odôvodnení tohto
rozhodnutia.
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S námietkou možného poškodenia nového povrchu úseku cesty / chodníka sa stavebný úrad v odôvodnení
preskúmavaného rozhodnutia zaoberal a uviedol k nej, že stavebníkovi budú v ďalšom povoľovacom stupni, v
stavebnom konaní, uložené záväzné podmienky pre uskutočnenie predmetnej stavby.
Odvolací orgán konštatuje, že stavebný úrad sa s uvedenou námietkou dostatočne vysporiadal.
V novom prejednaní stavebný úrad, obec Horná Potôň, vyzve navrhovateľa, aby doplnil predložený návrh v súlade s
vykonávacími predpismi stavebného zákona, z ktorého bude jednoznačne zrejmé, na akých pozemkoch sa predmetná
stavba umiestňuje.
Stavebný úrad v novom prejednaní jednoznačne odôvodní vlastnícke alebo iné právo k predmetným pozemkom,
buď na základe súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov alebo preukáže, že je možné na navrhovaný účel pozemok
vyvlastniť, zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad, posúdi vyjadrenia účastníkov konania
a ich námietky a vydá rozhodnutie v súlade so zákonmi a právnymi predpismi.
Na základe vyššie uvedeného OU Trnava – OVBP2 rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie má v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a ust. § 26 správneho poriadku povahu verejnej
vyhlášky. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a zároveň bude zverejnené na webovej stránke OU Trnava.
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Podpis a pečiatka
Na vedomie poštou: Obec Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň + spis (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)
Ing. Ľubomír Antal
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Obec Horná Potôň, verejná vyhláška, Benkova Potôň 1, 930 36 Benkova Potôň, Slovenská republika

Na vedomie
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
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DEMATINE, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava 1
Juraj Csonga, Michal na Ostrove 260, 930 35 Michal na Ostrove
Ildikó Csongaová, Michal na Ostrove 260, 930 35 Michal na Ostrove
e-Innovation s.r.o., Ing. Tomáš Szakál, Kostolné Kračany 461, 930 03 Kostolné Kračany
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 919 01 Dunajská
Streda
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Múzejná, 929 01
Dunajská Streda 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Dunajská Streda, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
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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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