
Mesto Nová Dubnica 
018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41 

 

Číslo spisu: VÚPaD/245/2021/Gá 

VÚPaD/1960/2020/Gá 

 V Novej Dubnici dňa 22.3.2021  

Č. j.: 1482/2021   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 152 
 

 

UPOVEDOMENIE 

O OPRAVE ZREJMEJ NESPRÁVNOSTI 

 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 

zákon")vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ vydal dňa 9.3.2021 pod č.458/2021 v spise č. 245/2021/Gá stavebné povolenie, ktoré sa týka 

stavby: 

Rodinný dom J-9- NOVOSTAVBA 

V písomnom vyhotovení rozhodnutia došlo k zrejmej nesprávnosti: 

• na strane 1: 

 

Chybný text: 

„.........na pozemku register „C“ parc. č. 921/1 v katastrálnom území Veľký Kolačín“ 

sa nahradzuje textom: 

„..........na pozemku register „C“ parc. č. 792/1 v katastrálnom území Veľký Kolačín“ 

• na strane 2 v časti podmienky „pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

v bode č.1 

Chybný text: 

„Stavba bude na pozemku  register „C“ parc. č. 921/1 v katastrálnom území Veľký Kolačín..........“ 

sa nahradzuje textom: 

„Stavba bude na pozemku  register „C“ parc. č. 792/1 v katastrálnom území Veľký Kolačín..........“ 

Poučenie: 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov stavebný úrad chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení 

rozhodnutia kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta /obce/, internetovej stránke mesta 

www.novadubnica.eu , centrálnej úradnej elektronickej tabuli: www.slovensko.sk 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

http://www.novadubnica.eu/
http://www.slovensko.sk/
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Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Realitka 4U, s.r.o., Námestie SNP súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

2. Spoluvlastníci pozemku KNE 615 zapísané na LV 2777 k.ú. Veľký Kolačín- verejná vyhláška 

3. Účastníci  konania podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene 

a doplnení niektorých zákonov- verejná vyhláška 

Projektanti: 

4. Ing. Eva Kučeríková, KPSO spol. s.r.o. Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou 

5. Ing. Marian Mišiar, KPSO spol. s.r.o. Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou 

6. Ing. Štefan Beleš, KPSO spol. s.r.o. Kalinov 327, 023 02 Krásno nad Kysucou 

7. Magdaléna Pikorová, Vojtecha Tvrdého 12, 010 01  Žilina 

Co do spisu: 

8. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 

 


