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Vec
Oprava chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
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príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, vydal rozhodnutím číslo OÚ-HC-OSŽP-2018/000040-004 zo dňa 22. 02. 2018
pre stavebníka Mesto Leopoldov, zastúpené primátorkou Mgr. Teréziou Kavuliakovou,
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu požiarnej zbrojnice Leopoldov“, na pozemkoch parc.
číslo 60/102, 74/101, 253/3, 253/4, 253/1, 1627, 1626, 1616/102 registra „E“, katastrálne
územie Leopoldov. Pri písomnom vyhotovení tohto rozhodnutia vznikla chyba v názve stavby.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 47 ods. 6 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) opravuje zrejmú chybu v písaní pri písomnom vyhotovení rozhodnutia tak,
že vo výrokovej časti rozhodnutia a v odôvodnení rozhodnutia opravuje názov stavby:

Chybný názov stavby:
Rekonštrukcia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu
požiarnej zbrojnice Leopoldov.

Správny názov stavby je:
Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie z Gucmanovej ulice k objektu požiarnej
zbrojnice Leopoldov.

Podľa § 47 ods. 6 správneho poriadku chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti
v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a
upovedomí o tom účastníkov konania.

Táto oprava je nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia číslo OÚ-HC-OSŽP-2018/000040-004 zo
dňa 22. 02. 2018.
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Táto oprava rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a podľa
§ 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
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Doručí sa:

Účastníkom konania
1. Mesto Leopoldov, primátorka Mgr. Terézia Kavuliaková,

Hlohovská cesta 104/2,

920 41 Leopoldov
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1
3. Ing. Štefan Lipka, A. Hlinku 19/40, 921 01 Piešťany
4. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb) sa doručuje

verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom
5. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
6. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
9. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
11. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
12. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu

