OBEC SUCHÁ NAD PARNOU
Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Číslo:
Výst.SNP-416/2020/Pk-230
Vybavuj Ing. Július Pančík
Tel.:
e-mail:

v Trnave dňa 06.07.2021

033/5564402
pancik@soutt.sk

UPOVEDOMENIE
O OPRAVE ZREJMEJ NESPRÁVNOSTI
Obec Suchá nad Parnou, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len “stavebný zákon“), vydal dňa 17.05.2021 pod č.sp. rozhodnutie, ktoré sa týka
stavby:
TT SNP Suchá nad Parnou
V písomnom vyhotovení rozhodnutia došlo k zrejmej nesprávnosti na strane 1.
Chybný text:
“(d‘alej len „stavba“) na pozemkoch registra „C“ parc. č. 168414, 1690I7, 176911,
176912 v katastrálnom území Suchá nad Parnou v obci Suchá nad Parnou.‘
sa nahradzuje textom:
“(d‘alej len „stavba“) na pozemkoch registra „C“ parc. č. 168011, 169017, 176911,
1769I2 v katastrálnom území Suchá nad Parnou v obci Suchá nad Parnou.“

Poučenie:
Podľa ustanovenia 47 ods. 6 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskoršich predpisov stavebný úrad chyby v písaní, v počtoch a mé zrejmé
nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia kedykoľvek aj bez návrhu opraví a
upovedomí o tom účastníkov konania.

H
Ing. ‘Martin Glončák
starc4sta obce Suchá nad Parnou
Doruči sa:
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou
obce Suchá nad Parnou.
—

—

oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli

str. 2

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podia
26 správneho poriadku. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.
Oznámenie musí byt‘ vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Suchá
nad Parnou), na internete, prípadne aj mým vhodným spósobom v zmysle
3 ods. 6
správneho poriadku. Vyveseníe oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Doručí sa:
Doručí sa:
1. Siovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

projektant:
2. ZILINPROJEKT, as., Palackého súp. Č. 85/5, 911 01 Trenčín
-

Na vedomie:
3. Obec Suchá nad Parnou, Obecný úrad, 919 01 Suchá nad Parnou 68
4. Spoločný obecný úrad k spisu
-

