OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Č.j: Ozn/288/2010
Vybavuje : Ing. Karafová

vo Svite dňa 21.04.2010

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC : Oznámenie o chybe v písaní
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad, listom č.j: UKSK/288/2010-Kf z dňa 15.03.2010
oznámila začatie spojeného územného a stavebného konania na stavbu „Chata Ba“
stavebníkov Ing. Pavla Bayera a manž. Magdalény, rod. Hurtová, obaja bytom
Záhumenná 32, 851 10 Bratislava , zastúpený Ing. Peterom Majkom, bytom Necpaly 305,
038 12 Necpaly.
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 :
Ing. Pavol Bayer a manž. Magdaléna, rod. Hurtová, obaja bytom Ševčenkova 1, 851 05
Bratislava, podali dňa 05.03.2010 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
„Chata Ba“ v Ždiari na pozemku KN C parc.č. 3407/6 k.ú. Ždiar.
Nakoľko sa jedná o
jednoduchú stavbu, uvedeným dňom bolo začaté spojené územné konanie so stavebným
konaním.
Správne znenie :
Ing. Pavol Bayer a manž. Magdaléna, rod. Hurtová, obaja bytom Ševčenkova 1, 851 05
Bratislava, podali dňa 05.03.2010 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
„Rodinný dom“ v Ždiari na pozemku KN C parc.č. 3407/6 k.ú. Ždiar. Nakoľko sa jedná o
jednoduchú stavbu, uvedeným dňom bolo začaté spojené územné konanie so stavebným
konaním.
Toto oznámenie tvorí súčasť oznámenia o začatí spojeného územného konania so stavebným
konaním vydaného Obcou Ždiar pod č.j: UKSK/288/2010-Kf z dňa 15.03.2010.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 odst. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej
tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je deň doručenia.
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