OBEC ŽDIAR

Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: Ozn/1020/2012-Kf

vo Svite 20.02.2012

VEC : Oznámenie o chybe v písaní – VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydala
rozhodnutie na zmenu dokončenej stavby – bytová stavba stavby „Prestavba rodinného
domu“ s.č. 68 v Ždiari, postavený na pozemku KN C parc.č. 1128/1 v k.ú. Ždiar, pod č.j:
R/1020/2012 z dňa 04.02.2012 pre stavebníka Ing. Róberta Olekšáka, bytom 059 55 Ždiar
308.
V zmysle § 47 odst. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
(správny poriadok) Vás upovedomujeme o chybe v písaní a zároveň opravujeme nesprávne
znenie takto :
Nesprávne znenie :
Navrhovaný stav : zachová sa pôdorys tvaru „U“. Stavba bude drevená, zobytní sa
podkrovie. Hlavný vstup do domu je z východnej strany, cez navrhovaný prestrešený gánok.
Na prízemí sú : chodba, obývacia izba s kuchyňou, komora, východ do exteriéru, WC, garáž,
herňa, schodisko do suterénu, relaxačná miestnosť so šatňou a saunou, kotolňa, sklad tuhého
paliva, schodisko do podkrovia. V suteréne je pivnica. V podkroví je chodba, šatník, kúpeľňa
s WC, 4 izby.
Správne znenie :
Navrhovaný stav : zachová sa pôdorys tvaru „U“. Stavba bude drevená, zobytní sa
podkrovie. Hlavný vstup do domu je z východnej strany, cez navrhovaný prestrešený gánok.
Na prízemí sú : chodba, obývacia izba s kuchyňou, komora, východ do exteriéru, WC, garáž,
herňa, schodisko do suterénu, relaxačná miestnosť so šatňou a saunou, kotolňa, sklad tuhého
paliva, schodisko do podkrovia. V suteréne je pivnica. V podkroví je chodba – 3x, šatník,
kúpeľňa s WC, 4 izby, hygienické zariadenie.
Toto oznámenie tvorí súčasť rozhodnutia vydaného Obcou Ždiar pod č.j: R/1020/2012 z dňa
04.02.2012.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení
neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar po dobu 15 dní
a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 25.02.2013

Zvesené dňa : 11.03.2013

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

