
 

Obec Trenčianska Turná 
Obecný úrad v Trenčianskej Turnej , 913 21 Trenčianska Turná 86 

 

č. SÚ 385/2019- 005 IZ                                               V Trenčianskej Turnej, dňa 23.7.2019 

 

 

Vec: Upovedomenie o podaní odvolania 

 

 Upovedomujeme Vás ako ostatných účastníkov konania stavebného konania, že 

účastník konania Ing. Michal Michalec, 913 21 Trenčianska Turná 599  

 - podal odvolanie proti rozhodnutiu tunajšej obce č. SÚ 385/2019-004 IZ zo dňa 

4.7.2019  

 

 V prílohe tohto upovedomenia Vám zasielame predmetné odvolanie. 

 

 Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa k tomuto odvolaniu vyjadrili. Vaše vyjadrenie nám 

zašlite písomne najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy,  alebo ho v tejto lehote 

môžete uviesť osobne do zápisnice. 

 

Ing. Peter Mikula 

Starosta obce  

Trenčianska Turná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Upovedomenie sa doručí: 

Stavebník 
1. MUDr. Davorín Dibák, 911 05 Trenčín, Veľkomoravská 1176/62 – zaslané na vedomie 

2. V zastúpení Ing. Gabriela Vanková, 911 01 Trenčín, Opatovská 149 – zaslané na vedomie 

3. V zastúpení SimonaForgáčová, 911 01 Trenčín, Partizánska 5995/47 – zaslané na 

vedomie 

Účastníci konania – doručované verejnou vyhláškou: 

4. Ing. Oľga Michalcová, 913 21 Trenčianska Turná 599 – zaslané na vedomie 

5. Ivana Žuková, 913 21 Trenčianska Turná 601 – zaslané na vedomie 

6. Železnice SR, 831 01 Bratislava, Klemensová 8 – zaslané na vedomie 

7. TEKT s.r.o., Ing. arch. Michal Vojtek, 911 01 Trenčín, 28.októbra 1170/9 – zaslané na 

vedomie 

8. Milan Viskupič, , 911 05 Trenčín, Na Vinohrady 27 – stavebný dozor – zaslané na 

vedomie 

9. Anna Hulajová (SPF) 

10. František Hulaj,913 21 Trenčianska Turná 561 

11. Ing. Ján Hulaj, 018 51 Nová Dubnica, Sad Cyrila a Metoda 16/13 

12. MUDr. Jozef Hulaj, 971 01 Prievidza, Trhová 5/8 

13. Mária Marcinátová 

14. Ján Šulek, 913 2 Trenčianska Turná 266 

15. Kristína Mikulová  

16. Kristína Martinková 

17. Mária Bohušová, 911 01 Trenčín, Hodžova 49 

18. Adriana Lazová, 851 01 Bratislava, Hodžova 49 

19. Jarmila Ševčíková, 913 21 Trenčianska Turná 598 

20. František Marcinát, 913 11 Trenčianske Stankovce 252 

21. Emília Santová, 913 21 Trenčianska Turná 274 

22. Vladimír Ježík, 913 21 Trenčianska Turná 555 

23. Tibor Červeňan. 913 21 Trenčianska Turná 461 

24. Viera Oravcová, 913 21 Trenčianska Turná 451 

25. Mgr. Ján Santa, 913 21 Trenčianska Turná 810 

26. Janka Ježíková, 913 21 Trenčianska Turná 555 

27. Slovenský pozemkový fond, 817 47 Bratislava, Búdkova 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 

 

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie 

treba podať 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný 

právny predpis. 

  

Ak bolo odvolanie podané včas a zároveň je prípustné, zákon s tým spája dva účinky: 

a) suspenzívny (odkladný) účinok, ktorý znamená, že právoplatnosť a vykonateľnosť   

rozhodnutia   až   do   vybavenia  odvolania nenastávajú. Vylúčenie  odkladného účinku 

odvolania  vo vzťahu k vykonateľnosti  je  možné  len   vtedy,  ak  tak  ustanovuje osobitný  

zákon,  alebo  ak  tak  rozhodol  správny  orgán  za podmienok uvedených v § 55 ods. 2; 

b) devolutívny účinok, ktorý znamená,  že rozhodovanie sa presúva z orgánu  prvého stupňa  

na orgán  inštančne nadriadený. Tento účinok  je čiastočne  prelomený inštitútom  

autoremedúry (§ 57 ods. 1). 

 

Podanie odvolania má procesné účinky nielen na strane účastníka, ale zakladá niektoré 

povinnosti aj na strane správneho orgánu. Na konaní o odvolaní sa vždy podieľajú tak 

prvostupňový správny orgán, ako aj druhostupňový správny orgán. Oba orgány sú povinné 

konať z úradnej povinnosti. 

 

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 novo navrhnutých dôkazov. 

Upovedomenie o podaní odvolania sa zasiela len v prípade, ak je v konaní viac účastníkov. 

Nezasiela sa tomu účastníkovi, ktorý podal odvolanie. 

 

V prípade, ak ide o rozhodnutie obce vo veci samosprávy a opravný prostriedok podal 

účastník konania na súde, upovedomenie o tom správny orgán nevydáva. Spisový materiál 

predloží súdu na jeho požiadanie. Ak bol opravný prostriedok proti prvostupňovému 

rozhodnutiu výnimočne podaný v obci ako prvostupňovom orgáne, obec ho odstúpi spolu s 

podaným opravným prostriedkom na príslušný súd. 

 

Obsahové náležitosti 

 

Zákon nepredpisuje formu, akou sa má oboznámenie urobiť. Môže to byť stručné oznámenie o 

tom, že bolo podané odvolanie a jeho dôvody, môže poslať aj fotokópiu odvolania, prípadne 

pri rozsiahlejšom odvolaní umožní účastníkom zoznámiť sa s jeho obsahom nazretím do spisu. 

Správny orgán zároveň účastníka konania vyzve, aby sa k odvolaniu vyjadril. Na tento účel 

mu ustanoví primeranú lehotu.  

Procesnú lehotu treba určiť tak, aby prvostupňový orgán dodržal 30-dňovú lehotu na 

predloženie spisového materiálu podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku . Ak prvostupňový 

orgán hodlá odvolaniu vyhovieť v rámci tzv. autoremedúry ( § 57 ods. 1 SP ), musí dodržať 

lehotu na vydanie odvolania podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku . 



 

Formálne náležitosti 

 

Zákon nepredpisuje formu, akou sa má oboznámenie urobiť. 

Upovedomenie účastníkov konania nie je správnym rozhodnutím a nevydáva sa preto na 

hlavičkovom papieri so štátnym znakom ani sa na ňom nenachádza odtlačok úradnej pečiatky. 

Taktiež nie je nutné, aby toto upovedomenie vlastnoručne podpísal starosta. 


