OBEC A L E K Š I N C E
Obecný úrad, 951 22 Alekšince 389
Číslo : SP o732/2018-006-Po

V Alekšinciach, dňa 09.04.2018

OZNÁMENIE
o oprave zrejmej chyby v písaní
-verejná vyhláška-

V e c : oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby č.j.
SP 732/2018-005-Po, zo dňa 22.02.2019, právoplatné dňa 28.03.2019 na stavbu (novostavbu):
,,Alekšince – Nový stavebný obvod 12RD“ na pozemkoch parc.č. 495/7, 495/8, 495/9, 495/10,
495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/17, 495/18, 495/19, 495/4, 501/1, 390/2 k.ú.
Alekšince
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Alekšince, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon), po preskúmaní podkladov územného rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. SP 732/2018005-Po, zo dňa 22.02.2019, právoplatné dňa 28.03.2019 na stavbu (novostavbu): ,,Alekšince –
Nový stavebný obvod 12RD“ na pozemkoch parc.č. 495/7, 495/8, 495/9, 495/10, 495/11, 495/12,
495/13, 495/14, 495/15, 495/16, 495/17, 495/18, 495/19, 495/4, 501/1, 390/2 k.ú. Alekšince
stavebníka TRADIT s.r.o., so sídlom Mostná 15 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri OZ Nitra
IČO 35 941 391 v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku
vydáva
opravu zrejmej chyby v územnom rozhodnutí č.j. SP o732/2018-005-Po, zo dňa 22.02.2019,
právoplatné dňa 28.03.2019 pretože:
na strane č. 7/10 v texte:
bod 2.4. v rozsahu stavby :
2.4. O vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty SO 02 Komunikácia je potrebné
požiadať špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby a objekty SO 03 verejný vodovod a
pridružené SO 03.1, SO 03.2, objekt SO 04 Splašková kanalizácia a pridružené SO 04.1, SO 04.2
špeciálny stavebný úrad prevodné stavby (§ 120 stavebného zákona).
Objekty rodinné domy SO 01 – SO 02 môžu byť dané do užívania až po skolaudovaní
objektov SO 02, SO 03, SO 04;
sa na strane č. 7/10 dopĺňa text:
v rozsahu stavby :
2.4. 1. Stavby rodinných domov (SO 01.1 – SO 01 - 12), ktoré budú spĺňať podmienky §139b)
ods.1 písm. a) stavebného zákona a budú jednoduchými stavbami, budú povolené v súlade s §55
ods.2 písm. a) stavebného zákona formou ohlásenia jednoduchej stavby (v kompetencii obce
Alekšince);
Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/11967 Zb. o správnom poriadku chyby v písaní a iné zrejmé
nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví
a upovedomí o tom účastníkov konania.

- 2/2 SP o732/2018-006-Po-09.04.2019 Oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní je neoddeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia.

Radoslav Ť a p u š í k
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová
stavba (§ 139 ods. 3 písmeno d) stavebného zákona), zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom
účastníkov konania) – k oznámení o oprave zrejmej chyby v písaní č.j: SP o732/2018-006-Po - 09.04.2019:
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)
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Na vedomie:
3. TRADIT s.r.o., Mostná 15 Nitra-preberie konateľ spol. Miloslav Horka

