OBEC PRIEVALY
Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Č.j. SOÚ-274/2022-PEA/OVChR
K č.j. SOÚ-1407/2021-PEA

V Senici, dňa 13.01.2022

Vec
Oprava vecnej chyby v rozhodnutí
Obec Prievaly ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
opravuje
v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov rozhodnutie o povolení stavby „SA_Prievaly, 5 RD - VNK, TS, NNK“ ako
líniovej stavby v katastrálnom území Prievaly vydané Obcou Prievaly pod č.j. SOÚ-1407/2021-PEA
dňa 06.12.2021 pre stavebníka: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47
Bratislava, Čulenova 6, zastúpená: red cube construction, a.s., IČO: 35761911, 906 34 Prievaly 410.
Nesprávne znenie – strana 12, odôvodnenie, riadok 3:
- V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe.
Správne znenie – strana 12, odôvodnenie, riadok 3:
- V konaní neuplatnili ďalší účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe.
Vecná chyba v rozhodnutí vznikla v dôsledku chyby pri písaní.
Uvedená oprava vecnej chyby v rozhodnutí je neoddeliteľnou súčasťou horeuvedeného rozhodnutia.
Podľa § 18 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie má povahu verejnej
vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a na webovej stránke
obce (mesta).

Ing. Ivan Nosko
vedúci SOÚ Senica

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis

Doručí sa:
1. Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov.
Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
Na vedomie:
2. red cube construction, a.s., 906 34 Prievaly 410 - splnomocnenec
3. Ing. Tibor Ravas, 905 01 Senica, J.Náhlika 2612/13
4. Obec Prievaly – starostka (2x)
5. Beáta Králiková, 906 34 Prievaly 180
6. spis
1

2

