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Združenie domových samospráv týmto podľa
§19 ods.1 Správneho poriadku v písomnej
podobe dopĺňa podania urobené v elektronickej
podobe (mailová komunikácia uvedená
v prílohe) a to doložením týchto podaní
autorizovaných kvalifikovanou elektronickou
pečaťou podľa zákona o e-governmente
č.305/2013 Z.z.; čím je v zmysle §40 ods.4
Občianskeho zákonníka zachovaná ich písomná
forma; podľa §23 zákona o e-governmente
je týmto preukázaná autorizácia elektronickej
komunikácie ako aj oprávnenie konať v mene
právnickej osoby.
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Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame
v zmysle §25a Správneho poriadku a §17
ods.1 zákona o e-governmente doručovať
výhradne len do elektronickej schránky nášho
združenia na ústrednom portáli verejnej správy
slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou
nedoručovať.
S pozdravom,
-Združenie domových samospráv
Marcel Slávik, predseda
sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02
Bratislava
office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava
+421 907 901 676
www.samospravydomov.org
www.climaterealityproject.com
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KÓPIA
Združenie domových samospráv (EIA/SEA)
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Združenie domových samospráv (EIA/SEA) <eia@samospravydomov.org>
sobota, 2. mája 2020 14:20
oszp.ga@minv.sk
OU-GA-OSZP-2020/000845-015 (EIA: Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor
Galanta)

Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Galanta zo zisťovacieho konania č. OU-GA-OSZP-2020/000845-015
Voči rozhodnutiu Okresného úradu Galanta zo zisťovacieho konania č. OU-GA-OSZP-2020/000845-015 zo dňa
30.04.2020 sa odvolávame, nakoľko sa domnievame o jeho nezákonnosti z nasledovných dôvodov:
A. Arbitrárnosť resp. nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia v časti výroku o ďaľšom neposudzovaní
a) Podľa §29 ods.3 zákona EIA: „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude
posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10,
pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.“.
V uvedenom kontexte nie je zrejmé, ako prvostupňový orgán vyhodnotil navrhovanú činnosť použitím
kritérií z prílohy č.10 zákona EIA, pretože takého vyhodnotenie v napadnutom rozhodnutí absentuje.
Absencia správneho vyhodnotenia kritérií v rozhodnutí zakladá dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia
pre jeho nepreskúmateľnosť v zmysle ust. §59 ods. 3 správneho poriadku. Príslušný orgán je povinný použiť
v zisťovacom konaní všetky z ustanovených kritérií, pričom prihliada na relevanciu jednotlivých kritériových
znakov vo vzťahu ku konkrétnej činnosti. Práve vyhodnotenie kritérií má v zisťovacom konaní podľa ust. §29
zákona EIA kľúčové postavenie v hodnotení vplyvov na životné prostredie, ktoré je komplexným zistením
predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Tieto kritériá sa vyhodnocujú práve
kvôli zisteniu, či navrhovaná činnosť (alebo jej zmena) má alebo nemá byť predmetom posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie - teda konania končiaceho vydaním záverečného stanoviska. Toto
vyhodnotenie kritérií má byť súčasťou odôvodnenia každého rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní,
z ktorého vyplynie, ktoré vplyvy navrhovanej činnosti sú tak významné, že príslušný orgán rozhodne o
potrebe ďalšieho posudzovania podľa zákona EIA, príp. že vplyvy, ktoré vykazuje navrhovaná činnosť nie sú
významné, aby vznikla potreba ďalšieho posudzovania podľa zákona EIA.
V napadnutom rozhodnutí takéto vyhodnotenie kritérií absentuje, t. j. absencia správnej úvahy
prvostupňového orgánu aj v zmysle ust. §47 ods. 3 správneho poriadku o tom, z čoho vychádzal a ako dospel
k výroku napadnutého rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona EIA. Pritom
skutočnostiam, ku ktorým správny orgán dospel na základe inštitútu voľnej úvahy, treba v odôvodnení
venovať osobitnú pozornosť, správny orgán sa musí vyrovnať so všetkými hľadiskami, z ktorých vyplýva
výrok rozhodnutia, inak je rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.
b) Rozhodnutie, ktoré je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, nemožno zistiť, akými úvahami sa správny
orgán riadil pri rozhodovaní, a preto také rozhodnutie nezabezpečí účastníkom konania právo na spravodlivý
proces. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. 09. 2012 pod sp. zn. 7So/118/2011: „Právo na
riadne odôvodnenie rozhodnutia je procesným právom účastníka, pretože len dostatočné a presvedčivé
odôvodnenie rozhodnutia dáva účastníkovi možnosť náležite skutkovo a právne argumentovať proti tomuto
rozhodnutiu voči ktorému chce využiť možnosť podať opravný prostriedok.“ Na základe vyššie uvedeného
konštatujeme, že napadnuté rozhodnutie je nedostatočne odôvodnené, čo spôsobuje jeho
nepreskúmateľnosť a takýto postup je v rozpore s ust. § 3 ods. 1 a ust. § 46 a ust. § 47 správneho poriadku.
c) V súlade so zásadou materiálnej rovnosti poukazujeme na rozhodnutie Okresného úradu Prešov č. OU-POOOP3-2019/053763-03/ROD, nie je zákonný dôvod aby aj tunajší úrad nepostupoval rovnako. V uvedenej
súvislosti taktiež upozorňujeme na ustálenú rozhodovaciu prax správnych súdov napr. rozsudkami Krajského
súdu Bratislava sp.zn. 6S/263/2016.
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B. Nezabezpečenie vysokej úrovne tvorby a ochrany životného prostredia a neumožnenie verejnosti ovplyvniť
výsledok projektu
d) Podľa §2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je „účelom zákona najmä:
a. včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii
environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na
podporu trvalo udržateľného rozvojab. zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti
vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d. určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného
prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,4)
e. získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.“
e) Podľa §29 ods.13 zákona EIA: „... Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej
zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky,
ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.“ pričom podľa §20a ods.a zákona EIA:
„rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem všeobecných náležitostí
rozhodnutia22b) obsahuje odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 13“.
Podľa §29 ods.13 zákona EIA: „... Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej
zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky,
ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.“ a súčasnepodľa §29 ods.3 zákona EIA: „Ak sa
rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane
sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na
stanoviská podľa § 23 ods. 4.“
Podľa §20a ods.a zákona EIA: „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko okrem
všeobecných náležitostí rozhodnutia22b) obsahuje odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 13“
Agregovanou súčasnou aplikáciou citovaných ustanovení zákona podľa §29 ods.13 zákona EIA sa v
rozhodnutí musia uviesť aj podmienky, ktoré eliminujú negatívne vplyvy pričom podľa §29 ods.3 zákona EIA
sa pri tom zohľadňujú aj vyjadrenia verejnosti. Podľa §2 zákona EIA má úrad pri vyhodnocovaní pripomienok
zisťovať a vyhodnocovať, či eliminujú negatívne vplyvy resp. či zabezpečujú vysokú úroveň ochrany
životného prostredia a/alebo či sa nenavrhuje porovnateľná resp.efektívnejšia alternatíva. Preto podmienka
na návrh ZDS sa nemusí v rozhodnutí uviesť len v tom prípade, ak sa preukáže, že neeliminuje negatívne
vplyvy resp. je v tomto smere neefektívna alebo je iná porovnateľná alternatíva, ktorá ako podmienka
uložená nebola.
Úrad uviedol podmienky rozhodnutia, ktoré nie sú však opatreniami podľa §29 ods.13 zákona EIA, nakoľko
všetky uvedené podmienky (niektoré uvedené duplicitne) odkazujú na právne predpisy, ktoré sú právne
záväzné aj bez uvedenia v podmienkach. Úrad bol povinný identifikovať tie opatrenia, ktoré sú aplikovateľné
v tomto zámere a to podľa §29 ods.3 zákona EIA s prihliadnutím na doručené stanoviská. To úrad nevykonal
a ponechal túto otázku nedoriešenú.
Úrad súčasne nevyhodnotil akceptovanie resp. neakceptovanie podľa §20a písm.a zákona EIA; hoci
rozhodnutie obsahuje vyjadrenia k pripomienkam ZDS, tie sú len citáciou vyjadrenia navrhovateľa a nie jeho
vlastným vyhodnotením a preto nespĺňajú charakteristiku voľnej úvahy, ktorú mal úrad uviesť v rozhodnutí.
f)

Združenie domových samospráv v predmetnom zisťovacom konaní uplatnilo návrh podmienok rozhodnutia
o ďalšom neposudzovaní s cieľom zabezpečiť vysokú a účinnú včasnú ochranu životného prostredia založenú
na zistení priamych a nepriamych vplyvov a na základe porovnania alternatív. Napriek uvedenému nie sú
v rozhodnutí zo zisťovacieho konania tieto podmienky uvedené a ani im obdobné; v odôvodnení rozhodnutia
sa však neuvádza, že by ich uvedenie nezabezpečilo vysokú úroveň ochrany životného prostredia ani že by
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boli uložené podmienky, ktoré by zabezpečili porovnateľnú úroveň ochrany životného prostredia
alternatívne, čím boli porušené ustanovenia §2 a §29 ods.13 zákona EIA o zabezpečení vysokej úrovne
ochrany životného prostredia.

g) Odvolateľ navrhuje zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. aj
nasledovné podmienky:
1) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame
uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
2) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15
min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území
(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
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3) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä
vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe
výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK
č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne
začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých
smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov
a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného
zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do
biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa
príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj
stavebné konanie.
4) Navrhovateľ vysadí v meste Galanta 25ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v
obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti
o dreviny.
5) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,,
exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od
samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho,
kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie
investície ekonomicky aj marketingovo.
6) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním
(infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8:
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať
s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1),
mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu
(http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia
navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej
republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený
uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.
7) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň
slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR č. 8 Sžo 89/2015 nemá síce verejnosť právny nárok na akceptáciu
všetkých nimi požadovaných opatrení; verejnosť však má právny nárok na to, aby úrad dôsledne uplatňoval
osobitné hmotnoprávne právne predpisy zaoberajúce sa životným prostredím a jeho zložkami (§3 ods.1
Správneho poriadku) a má právny nárok na to, aby úrad uložil také podmienky rozhodnutia, ktorými sa
stanovia podmienky síce odlišne od návrhov verejnosti ale preukázateľne sa nimi dosiahne porovnateľná
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alebo lepšia ochrana a tvorba životného prostredia (§29 ods.3 v súbehu s §29 ods.13 zákona EIA). Preto ak
úrad neakceptuje návrhy ZDS, musí určiť iné – vo výsledku porovnateľné alebo účinnejšie environmentálne
opatrenia (§29 ods.13 zákona EIA) a svoj výber opatrení náležite zdôvodniť (§20a zákona EIA).
C. Upretie práva na informácie o životnom prostredí a práva ovplyvniť projekt
h) Materiálne právo na informácie o životnom prostredí je definované v čl.45 Ústavy SR (na rozdiel od
všeobecného práva na informácie, ktoré je definované v čl.26 Ústavy SR) a je ho možné sa domáhať podľa
§51 ods.1 Ústavy len spôsobom určeným príslušným procesným postupom podľa príslušného vykonávacieho
zákona. Materiálne právo na informácie o životnom prostredí je definované aj v čl.4 Aarhuského dohovoru
č.43/2006 Z.z. ktorý stanovuje aj prvky procesného postupu pri vybavovaní žiadosti o informácie. Podľa
čl.152 ods.4 Ústavy SR je vnútroštátne právo nutné vykladať a aplikovať v súlade s účelom a cieľom ústavy,
zákonov a európskych právnych predpisov.
Podľa čl.7 ods.2 Ústavy je Aarhuský dohovor aplikačne transponovaný do slovenského právneho poriadku
predovšetkým zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z.; súčasne sa uplatňuje
aplikačná prednosť Aarhuského dohovoru pred vnútroštátnym právom (zásada, že medzinárodné zmluvy
majú prednosť pred vnútroštátnym právom – napr. 3Sži/22/2014 zo dňa 09.06.2015), resp. vnútroštátne
právo treba uplatňovať v súlade s týmto dohovorom.
Všeobecným príslušným zákonom je zákon o slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z.z. a
osobitným je zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z.. Ak sa teda žalobca domáhal
práva na informácie podľa čl.4 Aarhuského dohovoru, v zisťovacom konaní to bolo potrebné realizovať
procesnými prostriedkami, ktoré dáva k dispozícii tento zákon a subsidiárne správny poriadok.
Podľa čl.4 Aarhuského dohovoru má verejnosť nárok na informácie o životnom prostredí formou
a spôsobom ako si sama zvolí. Toto právo úrad odmietlo zrealizovať s tvrdením, že mu takáto povinnosť zo
zákona priamo nevyplýva (s ohľadom gramatický výklad zákona). Táto povinnosť mu však vyplýva pri
aplikácii účelu a cieľa zákona (teologický výklad zákona), pričom podľa nálezu Ústavného súdu SR č. III. ÚS
72/2010 zo 4. mája 2010 je gramatický výklad len prvotným priblížením a úrad vždy musí zákon vykladať aj
teologicky: „Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov je nepochybne potrebné

vychádzať prvotne z ich doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného
ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia
právneho textu) odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona,
systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 ústavy). Samozrejme, že sa v
takýchto prípadoch musí zároveň vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju interpretáciu
právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii. V prípadoch nejasnosti alebo
nezrozumiteľnosti znenia ustanovenia právneho predpisu (umožňujúceho napr. viac verzií
interpretácie) alebo v prípade rozporu tohto znenia so zmyslom a účelom príslušného
ustanovenia, o ktorého jednoznačnosti niet pochybnosti, možno uprednostniť výklad e
ratione legis pred doslovným gramatickým (jazykovým) výkladom.“
Žalobca aktívne svoje právo na informácie o životnom prostredí aktívne využíval a domáhal sa ich, avšak
žalovaný toto právo žalobcu nerealizoval a teda ho zmaril. Žalovaný vykladal a aplikoval procesné práva
a procesné predpisy spôsobom, ktorý odporuje účelu a cieľom ústavy a medzinárodných dohôd, ktorými sa
priznávajú materiálne základné a ústavné práva.
i)

Podľa §63 ods.1 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim
orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a
dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania
vplyvov.“; týmto spôsobom sa transponovali ustanovenia smerníc EÚ č. 2014/52/EÚ a č. 2011/92/EÚ
upravujúcich proces EIA a práva verejnosti v rámci týchto procesov.
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Podľa Komentára k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Wolters-Kluwer, Bratislava 2016:
„Konzultácie sú dôležitým prvkom procesu posudzovania vplyvov a upravujú ich aj smernice EIA a SEA. Na
základe ustanovená smerníc bol do zákona o EIA vnesený samostatný paragraf, upravujúci priebeh
konzultácií medzi príslušným orgánom a orgánmi, ktoré sa zúčastňujú na konaní, dotknutými obcami a
dotknutou verejnosťou. Zmyslom konzultácií je podrobnejšie oboznámenie sa subjektov zúčastnených na
procesoch EIA s informáciami týkajúcimi sa posudzovaného predmetu činnosti a jeho možných vplyvoch na
ŽP. Je to priestor na získanie vysvetľujúcich faktorov, doplnkových údajov ako aj priestor na vzájomné
spoznanie a výmenu stanovísk. V bezprostrednom konatkte dochádza k spresneniu si doterajšieho stavu
poznania o posudzovanej navrhovanej činnosti alebo strategickom dokumente. Dôležité je aby zo strany
príslušného orgánu iniciatívne vytvorený priestor na vyjadrenie sa dotknutých orgánov, dotknutých obcí,
povoľujúcho orgánu, rezortného orgánu a dotknutej verejnosti k všetkým informáciám, ktoré poskytol
navrhovateľ alebo obstarávateľ. Konzultácie sa dejú počas celého priebehu posudzovania vplyvov.
Zabezpečenie miesta a formy uskutočnenia vzájomných stretnutí – konzultácií je zodpovednosťou príslušného
orgánu, ktorý jednotlivým osobám a orgánom zúčastneným na konaní je povinný informácie o mieste, čase a
spôsobe vykonania konzultácií oznámiť s dostatočným časovým predstihom.“
Pri aplikácii zákona platí právna zásada lex specialis derogat legi generalis; t.j. že všeobecný právny predpis
sa uplatňuje len subsidiárne teda len vtedy, ak danú oblasť neupravuje zákon osobitný. Úrad túto právnu
zásadu porušil, kedy pri zvolávaní konzultácie nepoužil osobitný právny predpis, podľa ktorého má
„verejnosť možnosť zúčastniť sa konzultácii počas celého procesu posudzovania vplyvov“ ale použil len
všeobecný predpis, ktorý aplikoval len z hľadiskapotrieb úradu zabezpečiť podklady rozhodnutia.
Neuplatňoval pri tom ako relevantný dôvod právo verejnosti.
Postup úradu zmaril právo nášho združenia na konzultáciu, hoci na ňu máme zo zákona právo
v ktoromkoľvek okamihu procesu EIA a tým postupoval v rozpore s §3 ods.2 Správneho poriadku v súbehu
s porušením §63 zákona EIA; porušenie princípu legitímnych očakávaní ako aj zásady dobrej správy vecí
verejných je zrejmé; tak ako je zrejmé aj nedodržanie smerníc EÚ upravujúcich proces EIA.
Procesne nesprávnym postupom teda úrad spôsobil aj hmotno-právne porušenie práv verejnosti na
informácie a ovplyvnenie projektu.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR č. 8 Sžo 89/2015 nemá síce verejnosť právny nárok na akceptáciu
všetkých nimi požadovaných opatrení (pozri k tomuto judikátu aj odvolací bod g); verejnosť má najmä
iniciovať odbornú diskusiu a iniciovať zabezpečenie odborných podkladov. Úrad však tým, že nezrealizoval
konzultácie a nezabezpečil pre verejnosť informácie spôsobil, že verejnosť nemohla ani viesť kvalifikovanú
diskusiu o predmetnom projekte.
Informácia pre navrhovateľa: Podľa §48 Správneho poriadku „Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci konania
medzi sebou so schválením správneho orgánu uzavrieť zmier. Správny orgán zmier neschváli, ak odporuje právnym
predpisom alebo všeobecnému záujmu.“ Navrhovateľovi ponúkame možnosť vyriešiť odvolanie dohodou o zmieri
obsahujúcou environmentálne opatrenia, ktoré sa zaviaže vykonať vo svojej činnosti; ak sa navrhovateľ rozhodne
túto možnosť využiť je potrebné si dohodnúť termin stretnutia tu: https://services.bookio.com/zdruzeniedomovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí o odvolaní. • S podkladmi
odvolacieho úradu žiadame byť oboznámení podľa §23 ods.1 pred samotným vydaním druhostupňového
rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadriť. • Rozhodnutie ako aj
ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie
písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli
verejnej správy slovensko.sk.
S pozdravom,
--
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Združenie domových samospráv
Marcel Slávik, predseda
sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava
+421 907 901 676
www.samospravydomov.org
www.climaterealityproject.com
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Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP
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Výsledok overenia ZEP
|
Správa

5286302c-8f9b-45e2-b7ff-cd8805ced5e5___

Typ výsledku overenia

1___

Popis výsledku overenia

Úplné___

|
|
|
Objekt
|
Id

c542ca00-9ba8-4b88-a136-fb1e2fd0ee32___

|
Autorizácia
|
Identifikátor autorizácie

202005040000260207___

Typ podpisu

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,QES
QCRules___

Kód stavu overenia autorizácie

1___

Popis stavu overenia autorizácie

Platná___

Kód výsledku overenia

0___

Popis výsledku overenia

VALID___

Dátum a čas podpisu (UTC)

02.05.2020 12:20___

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)

02.05.2020 12:21___

Dátum a čas overenia (UTC)

04.05.2020 20:08___

|

|
|
|
|
|
|
|
|

MIIFMDCCAxigAwIBAgIIHgucnLkGhDYwDQYJKoZ
uPmTN385D4SXAxR8bia14myjCVWBo
+AO23BGTTscQc6dxxc2JkZHGm1pkwu0jUuxiFHH
dCDyr+RPkHVrYQ
+xNdFkCqTwCC9ucdxaIXElkXPQIVd0h9z2qNiTgLW
+G4sFNN0CFIR6rdoo9SNvc9P5c5C31aM1upaq/
EZpTOFg8TpJePUA2ZbSBDfoUKfWH1FAMtWHPE
pudD4OtUM
+mkKf5Oh5ZYAVn2tI1TRHJhcVLGbMaHfpAgMBA
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WiX5vxnCMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4vCZ1I1
BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwDQYJKoZIhvcNAQEL
XZNzHjI4PJCGwk9M5GDyxYKnBF64lTeqQtk/
yCZcJGN9igCgwHafwxHAOrAcyrS0dgPKpBEaXrL
U0oNprYnSLT
+BUTN0pQ1pGN6pzKWHqchAGZ1XRMuWi/
xVZTPMKzMkd3VYhLvq4e5xrNgqGL
+dH1YdUk8TETcaSPxAl7hF9izNBjtbFRBPpSIhBUM
r3L0TFqxr86tOS8dnp3oVMMhZO3u
++KeN/TThLu
+bStvMJKdCIDaQnMBARzEh+i+0zZGrw0G
+YxFNAiMv88SE0xBiqgeutAXhDaR0CKsrEnjJ8Blg
+FRci8welfIlhd2Lzoe56Zot1BFzPl123VAF
+S9h3zx5/Z+9zNfaJCJZxBuAW1iY
+ptDovrf1ocv3HjlMIa/
QrXDOT2TjYOCK2xplihJEIQiJtGJQfFeRKVuWwFU
+mpQhvC1BbeNNj3e1Ts/bT2laVdLBP+i
+lE9tqDhhiFogsm+vYFZBotNHS+Fam8+___

KÓPIA

|
Podpisový certifikát
|
Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,O=Disig
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID
ACA___

Sériové číslo

22878973557853973553473___

Subjekt

STREET=Rovniankova
1667/14,GIVENNAME=Marcel,CN=Marcel
Slávik,SERIALNUMBER=PNOSK-7802207083,SUR
- Petržalka,C=SK___

Mandát

<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"><Client /
><Mandatary><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>STREET</
Key><Value>Rovniankova 1667/14</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>GIVENNAME</
Key><Value>Marcel</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>Marcel Slávik</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>PNOSK-7802207083</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</Key><Value>Slávik</

|
|

|
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Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava
- Petržalka</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatary><Mandate /></
MandateCertificateInfo>___

KÓPIA

|

MIIIJzCCBg
+gAwIBAgIKBNhFilDfARqhQTANBgkqhkiG9w0BAQ
aePza64ZLLGcLqKxscM8AGWwyDzAGd59FUUQH
eWFxvorkzvEzX7d/
yYfAejZhEgW8LRIKwwqgTRq4A25ApOqeGcfD6Hf
+DdAJVMT1evvSWGXKvCVpi34JduPauohwKagJW
+uoqMUePd
+YKcGmxcsjzTxCBLjspmmUek9lPjeH2VjZdU/
ADWYDOjEy/
TsiQULc6fbwe55xqt49ZNuwUjPETkpYvKEJmAq95
+3XkN2kPakMwX3btdZQTCzPytgV3s7Va0Xc6Aak
MDkGCCsGAQUFBzABhi1odHRwOi8vc3ZrZWlkYW
tXP0cKbvRyg/
UdwwgzV09OpvMIGYBgNVHSMEgZAwgY2AFLHK
BAIwADBsBgNVHSAEZTBjMAkGBwQAi
+xAAQIwDwYNK4EekZmEBQAAAAECAjBFBgwrg
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
wQEAwIGQDB3BggrBgEFBQcBAwRrMGkwCAYG
+BgYEAI5GAQUwNBYuaHR0cHM6Ly9laWRhcy5k
SCpdOgqX/
z7GB8UpJtWzX52V1cxvlmCPWWpRZrttl1RdmEC
+RYxvRDLJeFntv5xszgq3B6MPd6CGwJNiib4Hbuh
+Fo2Wkfgi5uGX7FHR3yhuveZE/
MdhNSC9funGCNCAjr/
vuYZc4qpoAPV8LY36FzTSLN3BYZCtXVzOoqLtQi
waqwb6DD4oqpFMCNr8xFDJMpTUDfjesJrPJxFs2
GNgYTT0HWOT4ooR9EVlbMs7t//
p0AzqPzxVmjxWa8qAsB94w76zt11A3o4FW/Z
+rIEG/
loGJ5wwWwKL73SNiFtAUwsLGdNEbHI3D/
CMN4puJjHMRA6QSEMbtjOeOI6n5vcUayYfq1Zlw

|

MIIF/DCCA
+SgAwIBAgIITf3ry8sNnvUwDQYJKoZIhvcNAQELB
J2K9RV3ZXS21KIrwRhxP6UehQQdEH3XzjZjWE3o
+xlF0pTnjLFTZaEuLY8bRDha
+sshuxErMrfaAKZ3QKWVVRyLAWyKdtv0Sm0Y
+Hdi6102Li+doA71WEJKoEJIvZpm71XOW
+ONiTAlopVybBdBjdZv/d6lMUsd3yiEkb/
BQ5Ur9xV072FaXiVuOV3Jk/S8F/NqifbjpRV/
YbYwT58qDI0z8bJbCJ1f3nm3Y0ucXO/
tghs0LFdL1zsYhLCkmk6alsqE57eIZGUeA7/
GcMu22OLbTqIOILN63R1DlHB7jD2u6PZYapqZo/9
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+wzhOeuajSskulQYY3GqljjH5EEH715f8RALgNfzyV
nyltDmUv8CrX5yM7yhY1Y
+ldJjfPrspwT1de4oTqVIHj1vYEEN0sAOs0ax7bVsS
+CBAbs7tPMA8GA1UdEwEB/
wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4v
Hx/5kkxCU63I/AaRRqW7mDhdvD/AGngp/
Dub+Lbv6qUXN8CjAk3bISn6kiWMNi8JIfoO
+b9HQNuBLpzYc6SYRyzfvCK8yg6Tetv8tuHESqH1
FQ0VLriRqFZFHSpHiA9kDJdg7YMgVzZi4xMr1KSc
+VGa3FpaJkUWAMnMFq7t33rsSk4b9VEBUbtT7lT
+qBkGI9fHy5Co8urt44AvykX96iGbyyQ/
a+29ay7fFoBqlufDK
+5QyZiV1cRM0UlcBbc4lt5G6POCRiGOPDzYLWc6
l2gvMQHGS7hw/MMQBXso54CSgQT5B/
EwdyRDmKkJ/LCu2a3EtWOyJ8WHjNS
+BVGOUOovZtPj1Wp9C7SGnx8EOLY0o5HaYPNM
rnYJQGVzxN5EsVZ2pyVXSkSZfNVMn/70r
+P2yoiLsUUpvKOpWUNQm31FsG74tP2P3ooqUSN
+4hwKMkgE4rh89o8afowJ9bmwlMojIQQTP9HoTjv
+st8gU2E3Fm1ElHyAadDmS79Ez6qPT/9IKp5d4SE
+8sjepkzkTEvRB10iys9___
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|

MIIa9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQcwAQEEgh
+ppPCkEiw16CIrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO
+YUxS51tXy98tzzmBXDteQYxR58wPbbVoAIKBNh
+XpknNAxiLNgKc0VtguIP3+Eo
+2ihIzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBBUZj5lfc/
BwTOjhQLyc
+4SMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBJxaaXN
OnRknpwOg1zORptdXSQ6yWTGex2hA0OOQp4h
Hklb7nduXKwgEPEylRkWHE0Lwrl6yUBRIv/
JIxsXk2DnLkQiy4Cys
+rVgSMrsF2cxNnrJEjRaDwVp6ONWkGnNnCjfjFT9
i4lc9wqS/qOpvSOERIG
+ciTQpc9+9VElnoKGxC8bpF8msXrpkZkRqv5Qam
+xXOsBF
+KjMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGYxCzAJBgNVB
+WzA+0o//
Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
ojzqi3dp8J36xLGAri0cSMZyu/
ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
+9+RwntDbnknmaUNmxg9Nqdv4V9WhPIcfbR97tZ
d4Yo78AGKWUzZXRmFet90QQq2DkdTa9f
+x7FL0TjSBULPTmrYknJh
+2ydkc5E22PduCRgbdTXLu7PVsR
+hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
+K9i7dwDrYWvKwBuUd
+Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHk
fBqzdyj
+MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
+pr6O+09tAyenqoW
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+RYTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGEGA1UdIARaM
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
+Ka81XLY1Y78N9WDvbUaRG8jjvIfdglIJXmz4Bfgw
ebh93Fa5sz3Ya1cvke69TfOLl0sdT80zwi0o2MzTgF
ZEgUcLW+/
wK3feoq591G5htwmL2Gt8yQT4rr0vkICTzT3+OOd
OgRuYSiYAr/3aepHljADeWaQoXVteo8hOIjOVCnS
+NPqbz4RiexCy7bBIlDC1lue96ZqCTG86Mk8lKGm
QpnCxZiVPusiyoiQlKwDNLEskwodRKKvyX6ASOP
ts7NRAY2KQjxBUG/e8/
EYfTVIMER3+t310SHy97K432MGRlZOJB1eC5sqi
+Q84bailJq603AfMZLfaUrzP
+HNGqQklsRIYH6XgYnZOa22rlYAQq5+VFW6thNc
NuTdET1uWfmTNZcRJjXXccdfq0YpGZWw5guDbjr
NMAYxrsQAIOBjYp7CGGDCCCQMwggbroAMCAQ
+SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
+Hfc8m1bR9incGcKF04iJLyTqKGvfTUfwMs24mKm
CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
+xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7CdciR
+ZvIe4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57B
LqYUzU
+rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX
+W2ICB4NqZCF4f1ZXP
+ekSlP5IJ3Gl62jriPN6a6POsxjWRqNlB35w4wDT6N
+jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
lJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4lf0RFyfmICpg0AKa4to2L
+SMeHdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATIwg
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVR0fBII
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEARPdkV9Y
+VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43rlThsKqbdDbCXOD1Q
PVhPB32p
+LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR1S
sXrjmZiS/
Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAw38ksu
RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHlU3FRtYTyC1wwF63Yc
xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MlBjq
+UW0HvOqi1BWBFI8FMW1Ut3HnBfaXwM/
mgGefPjwP1vTXvFzukVkACF6A2Z1A5snL0fTGJK
+7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCaKynO
gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClsIT2YPyNJeGKF3ij
+pADRGReeaqlnd370DbjPfjBHffByhsRzRHdmQU3
+/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
+fERqG7gRPhXFW7I7mHR+bImIZ0XAkg/
MVTFdh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYIrqnlMHQJfOPg

KÓPIA

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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+SCIKjZMNXg1IaxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4vI
+CBjb+7H4RXC3puCuV
+1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
+5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
QZfqU0tGalA44W/uI9dqg7hhI3vrU+Qcl/
molXJhLx0Iz95ykBNEpH9F90lI2Ydw8d5rxT5mvm/
PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
+Py56xD7kZEoINxnBQDX3lcs3ajQlid6v1ljkv4MFO
+wSpaGIk7QrCSDAz/
+0eI7lbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAy4w
wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIb3D
kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDlLxc6drBL3nrslY
EGjlWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
+CLXl3BFji5J
+M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFXfw346zu5WxVyeL
TqN6Rz9V8dIVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FAgchBXmw
z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
q/
ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7Q
+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2IoA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZo0l6wA==

KÓPIA

|

MIIIiTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsF
Llbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSlA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVlns4ROhI/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd2Z
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF0
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vK
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSG
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
IgN4WDIM72Ak75yVInkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6lNLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzIwggMuMFAGA1Ud
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUswMKAuoCyGKmh0d
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpcH
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANtv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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ByzTbmkp179lQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvI2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHIQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZV
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DlEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwIZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSo

KÓPIA

|

MIIJAzCCBuugAwIBAgICBtowDQYJKoZIhvcNAQE
+lxWXbvG8VqUIafTZg69swIcWQAieF5cbu2RJu9X
AyzbiYqZbBmvwt8KQ43MZq2IxhQaNxMseelky
+n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTlcG096BV6D5xX7EE9D
+CBr0O7VKl3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ4
aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
Z5vVVMmprmio1Op69thnnsHt5UpMl1yKWkBnfcTn
WPtPeHMQAzfFDrO
+o8Ecz5bYgIHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
kgncaXraOuI83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YU0/
oDmixHAaBWQOr6NFySf/
U/HMAdU5xwrDZs3PK/
+Ul9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
+YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXGI
wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
BAUwA4ABADCCAUAGCCsGAQUFBwEBBIIBMjC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
E9IcKXWi6XBw6xaYMl/
SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC6gLIY
+9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7e
+tuJsyuoteitSc8pPoFtHVJkZ4K
+hERaK55KBAdKGPP
+xeuOZmJL9juyvi703LrI3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcDD
DHP9FMRe4+O
+Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhxvWvy6+O
mBMLMtW7r/
EZiRIvsiQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGOr
+aAZ58+PA/
W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
YnYh+KggS5vIyI6yY7K/
nPbkbPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBj7sI9ELp
nfG/
AOFSEa7NIJVHVyFJcJorKc7A0BBpldyC17KJOQh
+hgnhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
I0l4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
+2Abh+zzw==___

|
Objekt
|

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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Id

cc61796c-fc39-4edc-a97a-f248a132acf6___

KÓPIA

|
Autorizácia
|
Identifikátor autorizácie

202005040000260224___

Typ podpisu

urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2;SkQESigRules,QES
QCRules___

Kód stavu overenia autorizácie

1___

Popis stavu overenia autorizácie

Platná___

Kód výsledku overenia

0___

Popis výsledku overenia

VALID___

Dátum a čas podpisu (UTC)

02.05.2020 12:21___

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)

02.05.2020 12:21___

Dátum a čas overenia (UTC)

04.05.2020 20:08___

|

|
|
|
|
|
|
|
|

MIIFMDCCAxigAwIBAgIIEOIi4IdSu7MwDQYJKoZIh
+b0i73nv9Qfc5p
+3gJ9UNqhAfbkVRu8lOSvzV/4zCbtV8lMqS0WfaAS
+KwJ5hItRYW8piMgKEhcDKtzSHBs1dahbTzHglG9
+gDtyQi3nnWlZ1G9S1h13vd+EXaAPGvJJytN
+hc6QuFX2pnjgq0NGG00lEufYidfIOPrSUoUmP6x5
+jooySJdYBhxMayxLJ3yWiUooda89ajHbQ3PPpQZ
SJB20Gv18Scf2DCpD4SEdFjCulL2ZxQMVTg2Bef
QB9AgMBAAGjgcwwgckwHQYDVR0OBBYEFOKp
+eTT4yoMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4vCZ1I1
BAwwCgYIKwYBBQUHAwgwDQYJKoZIhvcNAQEL
M/
WPiaU0pDyiJedv7oCftoQxa1S9Z2paMVhPVNqIao
+AH16iopBCqpTkduI8BqENhuAqRY3FCmlWzdIdx
+gsaUzlwFK2s1CzHfPkO5qtbaUqiwmmSNHBr957
+HgVl8uIeMor2TzEKleJbYwQt8JA0LPSI5FyYzABZ
+x3W0fVhGerLrGQMqcXbK3Y4JK7nXSjOBzTpOJl
+ftHpOWtpftZVyGTh0ao8girJFha/
daWBVRCucjYIfSmdT5TBXx8Gd8Y1QnvKoojsvTy
jhgM8uG0I4S4kiK2YHKhduIfWI5Cr+Og9DgjMP/
wRoOGgs5TFU8ZHq2zvTXHQE4b/
rgfwS1EWhT6LDThcNX1OeH/7gxZZ
+YRlW3LzM124QmUDk5/egn42pDXpZF/

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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fRnlGpsWZfD8AS6yKt5+ZS5ax996Ft
+Hi9haADJ10v7kk2N1U8FlxxFyX0nVYR2BNKBPQ
XzUX3CDyxLvMQH___

KÓPIA

|
Podpisový certifikát
|
Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,O=Disig
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID
ACA___

Sériové číslo

22878973557853973553473___

Subjekt

STREET=Rovniankova
1667/14,GIVENNAME=Marcel,CN=Marcel
Slávik,SERIALNUMBER=PNOSK-7802207083,SUR
- Petržalka,C=SK___

Mandát

<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance"><Client /
><Mandatary><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>STREET</
Key><Value>Rovniankova 1667/14</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>GIVENNAME</
Key><Value>Marcel</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>Marcel Slávik</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>PNOSK-7802207083</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</Key><Value>Slávik</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava
- Petržalka</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatary><Mandate /></
MandateCertificateInfo>___

|
|

|

|

MIIIJzCCBg
+gAwIBAgIKBNhFilDfARqhQTANBgkqhkiG9w0BAQ
aePza64ZLLGcLqKxscM8AGWwyDzAGd59FUUQH
eWFxvorkzvEzX7d/
yYfAejZhEgW8LRIKwwqgTRq4A25ApOqeGcfD6Hf
+DdAJVMT1evvSWGXKvCVpi34JduPauohwKagJW
+uoqMUePd
+YKcGmxcsjzTxCBLjspmmUek9lPjeH2VjZdU/

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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ADWYDOjEy/
TsiQULc6fbwe55xqt49ZNuwUjPETkpYvKEJmAq95
+3XkN2kPakMwX3btdZQTCzPytgV3s7Va0Xc6Aak
MDkGCCsGAQUFBzABhi1odHRwOi8vc3ZrZWlkYW
tXP0cKbvRyg/
UdwwgzV09OpvMIGYBgNVHSMEgZAwgY2AFLHK
BAIwADBsBgNVHSAEZTBjMAkGBwQAi
+xAAQIwDwYNK4EekZmEBQAAAAECAjBFBgwrg
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
wQEAwIGQDB3BggrBgEFBQcBAwRrMGkwCAYG
+BgYEAI5GAQUwNBYuaHR0cHM6Ly9laWRhcy5k
SCpdOgqX/
z7GB8UpJtWzX52V1cxvlmCPWWpRZrttl1RdmEC
+RYxvRDLJeFntv5xszgq3B6MPd6CGwJNiib4Hbuh
+Fo2Wkfgi5uGX7FHR3yhuveZE/
MdhNSC9funGCNCAjr/
vuYZc4qpoAPV8LY36FzTSLN3BYZCtXVzOoqLtQi
waqwb6DD4oqpFMCNr8xFDJMpTUDfjesJrPJxFs2
GNgYTT0HWOT4ooR9EVlbMs7t//
p0AzqPzxVmjxWa8qAsB94w76zt11A3o4FW/Z
+rIEG/
loGJ5wwWwKL73SNiFtAUwsLGdNEbHI3D/
CMN4puJjHMRA6QSEMbtjOeOI6n5vcUayYfq1Zlw

KÓPIA

|

MIIF/DCCA
+SgAwIBAgIITf3ry8sNnvUwDQYJKoZIhvcNAQELB
J2K9RV3ZXS21KIrwRhxP6UehQQdEH3XzjZjWE3o
+xlF0pTnjLFTZaEuLY8bRDha
+sshuxErMrfaAKZ3QKWVVRyLAWyKdtv0Sm0Y
+Hdi6102Li+doA71WEJKoEJIvZpm71XOW
+ONiTAlopVybBdBjdZv/d6lMUsd3yiEkb/
BQ5Ur9xV072FaXiVuOV3Jk/S8F/NqifbjpRV/
YbYwT58qDI0z8bJbCJ1f3nm3Y0ucXO/
tghs0LFdL1zsYhLCkmk6alsqE57eIZGUeA7/
GcMu22OLbTqIOILN63R1DlHB7jD2u6PZYapqZo/9
+wzhOeuajSskulQYY3GqljjH5EEH715f8RALgNfzyV
nyltDmUv8CrX5yM7yhY1Y
+ldJjfPrspwT1de4oTqVIHj1vYEEN0sAOs0ax7bVsS
+CBAbs7tPMA8GA1UdEwEB/
wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUfm0ed2K4v
Hx/5kkxCU63I/AaRRqW7mDhdvD/AGngp/
Dub+Lbv6qUXN8CjAk3bISn6kiWMNi8JIfoO
+b9HQNuBLpzYc6SYRyzfvCK8yg6Tetv8tuHESqH1
FQ0VLriRqFZFHSpHiA9kDJdg7YMgVzZi4xMr1KSc
+VGa3FpaJkUWAMnMFq7t33rsSk4b9VEBUbtT7lT
+qBkGI9fHy5Co8urt44AvykX96iGbyyQ/
a+29ay7fFoBqlufDK
+5QyZiV1cRM0UlcBbc4lt5G6POCRiGOPDzYLWc6
l2gvMQHGS7hw/MMQBXso54CSgQT5B/
EwdyRDmKkJ/LCu2a3EtWOyJ8WHjNS
+BVGOUOovZtPj1Wp9C7SGnx8EOLY0o5HaYPNM
rnYJQGVzxN5EsVZ2pyVXSkSZfNVMn/70r

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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+P2yoiLsUUpvKOpWUNQm31FsG74tP2P3ooqUSN
+4hwKMkgE4rh89o8afowJ9bmwlMojIQQTP9HoTjv
+st8gU2E3Fm1ElHyAadDmS79Ez6qPT/9IKp5d4SE
+8sjepkzkTEvRB10iys9___

KÓPIA

|

MIIa9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQcwAQEEgh
+ppPCkEiw16CIrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO
+YUxS51tXy98tzzmBXDteQYxR58wPbbVoAIKBNh
+XpknNAxiLNgKc0VtguIP3+Eo
+2ihIzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBBUZj5lfc/
BwTOjhQLyc
+4SMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBJxaaXN
OnRknpwOg1zORptdXSQ6yWTGex2hA0OOQp4h
Hklb7nduXKwgEPEylRkWHE0Lwrl6yUBRIv/
JIxsXk2DnLkQiy4Cys
+rVgSMrsF2cxNnrJEjRaDwVp6ONWkGnNnCjfjFT9
i4lc9wqS/qOpvSOERIG
+ciTQpc9+9VElnoKGxC8bpF8msXrpkZkRqv5Qam
+xXOsBF
+KjMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGYxCzAJBgNVB
+WzA+0o//
Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
ojzqi3dp8J36xLGAri0cSMZyu/
ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
+9+RwntDbnknmaUNmxg9Nqdv4V9WhPIcfbR97tZ
d4Yo78AGKWUzZXRmFet90QQq2DkdTa9f
+x7FL0TjSBULPTmrYknJh
+2ydkc5E22PduCRgbdTXLu7PVsR
+hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
+K9i7dwDrYWvKwBuUd
+Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHk
fBqzdyj
+MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGEGA1UdIARaM
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
+Ka81XLY1Y78N9WDvbUaRG8jjvIfdglIJXmz4Bfgw
ebh93Fa5sz3Ya1cvke69TfOLl0sdT80zwi0o2MzTgF
ZEgUcLW+/
wK3feoq591G5htwmL2Gt8yQT4rr0vkICTzT3+OOd
OgRuYSiYAr/3aepHljADeWaQoXVteo8hOIjOVCnS
+NPqbz4RiexCy7bBIlDC1lue96ZqCTG86Mk8lKGm
QpnCxZiVPusiyoiQlKwDNLEskwodRKKvyX6ASOP
ts7NRAY2KQjxBUG/e8/
EYfTVIMER3+t310SHy97K432MGRlZOJB1eC5sqi
+Q84bailJq603AfMZLfaUrzP
+HNGqQklsRIYH6XgYnZOa22rlYAQq5+VFW6thNc
NuTdET1uWfmTNZcRJjXXccdfq0YpGZWw5guDbjr
NMAYxrsQAIOBjYp7CGGDCCCQMwggbroAMCAQ
+SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
+Hfc8m1bR9incGcKF04iJLyTqKGvfTUfwMs24mKm

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0014570/2020

Typ záznamu
Externý doručený záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická
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CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
+xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7CdciR
+ZvIe4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57B
LqYUzU
+rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX
+W2ICB4NqZCF4f1ZXP
+ekSlP5IJ3Gl62jriPN6a6POsxjWRqNlB35w4wDT6N
+jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
lJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4lf0RFyfmICpg0AKa4to2L
+SMeHdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATIwg
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVR0fBII
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEARPdkV9Y
+VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43rlThsKqbdDbCXOD1Q
PVhPB32p
+LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR1S
sXrjmZiS/
Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAw38ksu
RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHlU3FRtYTyC1wwF63Yc
xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MlBjq
+UW0HvOqi1BWBFI8FMW1Ut3HnBfaXwM/
mgGefPjwP1vTXvFzukVkACF6A2Z1A5snL0fTGJK
+7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCaKynO
gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClsIT2YPyNJeGKF3ij
+pADRGReeaqlnd370DbjPfjBHffByhsRzRHdmQU3
+/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
+fERqG7gRPhXFW7I7mHR+bImIZ0XAkg/
MVTFdh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYIrqnlMHQJfOPg
+SCIKjZMNXg1IaxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4vI
+CBjb+7H4RXC3puCuV
+1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
+5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
QZfqU0tGalA44W/uI9dqg7hhI3vrU+Qcl/
molXJhLx0Iz95ykBNEpH9F90lI2Ydw8d5rxT5mvm/
PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
+Py56xD7kZEoINxnBQDX3lcs3ajQlid6v1ljkv4MFO
+wSpaGIk7QrCSDAz/
+0eI7lbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAy4w
wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIb3D
kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDlLxc6drBL3nrslY
EGjlWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
+CLXl3BFji5J

KÓPIA
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+M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFXfw346zu5WxVyeL
TqN6Rz9V8dIVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FAgchBXmw
z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
q/
ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7Q
+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2IoA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZo0l6wA==

KÓPIA

|

MIIIiTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsF
Llbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSlA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVlns4ROhI/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd2Z
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF0
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vK
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSG
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
IgN4WDIM72Ak75yVInkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6lNLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzIwggMuMFAGA1Ud
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUswMKAuoCyGKmh0d
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PAQ
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpcH
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANtv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179lQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvI2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHIQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZV
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DlEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwIZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSo

|

MIIJAzCCBuugAwIBAgICBtowDQYJKoZIhvcNAQE
+lxWXbvG8VqUIafTZg69swIcWQAieF5cbu2RJu9X
AyzbiYqZbBmvwt8KQ43MZq2IxhQaNxMseelky
+n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTlcG096BV6D5xX7EE9D

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
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+CBr0O7VKl3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ4
aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
Z5vVVMmprmio1Op69thnnsHt5UpMl1yKWkBnfcTn
WPtPeHMQAzfFDrO
+o8Ecz5bYgIHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
kgncaXraOuI83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YU0/
oDmixHAaBWQOr6NFySf/
U/HMAdU5xwrDZs3PK/
+Ul9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
+YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXGI
wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
BAUwA4ABADCCAUAGCCsGAQUFBwEBBIIBMjC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
E9IcKXWi6XBw6xaYMl/
SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC6gLIY
+9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7e
+tuJsyuoteitSc8pPoFtHVJkZ4K
+hERaK55KBAdKGPP
+xeuOZmJL9juyvi703LrI3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcDD
DHP9FMRe4+O
+Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhxvWvy6+O
mBMLMtW7r/
EZiRIvsiQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGOr
+aAZ58+PA/
W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
YnYh+KggS5vIyI6yY7K/
nPbkbPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBj7sI9ELp
nfG/
AOFSEa7NIJVHVyFJcJorKc7A0BBpldyC17KJOQh
+hgnhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
I0l4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
+2Abh+zzw==___

KÓPIA

|
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|

Potvrdenie o odoslaní podania
Odosielateľ a prijímateľ
|

KÓPIA

Odosielateľ

ico://sk/31820174___

Názov odosielateľa

___

Identifikátor odosielateľa

___

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10001___

Názov prijímateľa

___

Identifikátor prijímateľa

___

|
|
|
|
|
|
Odoslaná správa
|
Identifikátor správy

5286302c-8f9b-45e2-b7ff-cd8805ced5e5___

Predmet správy

Všeobecná agenda___

Značka odosielateľa

___

Značka prijímateľa

___

Dátum a čas prijatia

04.05.2020 22:08___

|
|
|
|
|
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|

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ
|
Odosielateľ

ico://sk/31820174

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10001

|
|
Informácie o doručovaní
|
Dátum a čas doručenia

04.05.2020 22:08:59___

|
Doručovaná správa
|
Identifikátor správy

5286302c-8f9b-45e2-b7ff-cd8805ced5e5___

|
Kontrolný súčet
|
Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315___

Typ digitálneho odlačku

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsasha256___

Digitálny odtlačok správy

585NLUHsMYBRAGysF92vrSwEKAelWcGqT+8
GU/fZa6M=

|

|

|
Prílohy
|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

c542ca00-9ba8-4b88-a136-fb1e2fd0ee32___

|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu

cc61796c-fc39-4edc-a97a-f248a132acf6___

|
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