
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Ž i l i n a 

• • 

- podľa rozdeľovníka -
• • 

Váž list Číslo, zo dňa Naše číslo Vybavuje, linka V Žiline dňa 

OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var Ing. Varinská, 041-5076820 30.04.2014 

VEC: 
O p r a v a rozhodnutia sp. číslo OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy vydal pre 
stavebníka Juraj FRANEK - ZVAROKOV, IČO: 37092529, so sídlom Stráža 225, 013 04 
Dolná Tižina rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie spolu s kolaudačným rozhodnutím 
pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var dňa 30.05.2014 na stavbu „Sklad 
kovového materiálu: vodovodná prípojka" zrealizovanú na pozemkoch 664/24, 664/21, 664/3 
v katastrálnom území Krasňany. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 
zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

o p r a v u j e 

rozhodnutie spis. číslo OU-ZA-GSZP3-2014/011484/Var zo dňa 30.05.2014, ktorým bola 
stavba „Sklad kovového materiálu: vodovodná prípojka" dodatočne povolená a kolaudačným 
rozhodnutím bolo povolené jej užívanie pre stavebníka: Juraj FRANEK - ZVAROKOV, 
IČO: 37092529, so sídlom Stráža 225, 013 04 Dolná Tižina pre zrejmé chyby v písomnom 
vyhotovení rozhodnutia a to nasledovne: 

OÄIradkräšňäňy 
B& O 8 -05- 2014 

priloby: 
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Na prvej strane rozhodnutia je nesprávne uvedený dátum vydania rozhodnutia: 

Y Žiline dňa 30.05.2014 

Správne má byť: 

V Žiline dňa 30.04.2014 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 5 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. 

Ostatné časti predmetného rozhodnutia ostávajú nezmenené a platné. 

Táto oprava nie je rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov. 

Na vedomie - rozdeľovník: 

1. Juraj FRANEK - ZYAROKOV, Stráža 225, 013 04 Dolná Tižina 
2. SdD, s.r.o., so sídlom Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina (splnomocnenec) 
3. Roľnícke družstvo Terchová, Nová Farma, 013 03 Krasňany 
4. Žilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina - projektant 
5. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1,010 01 Žilina 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
7. Obec Krasňany, 013 03 
8. OÚ Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek Š S OH, OPaK 
9. Spoločný OcÚ so sídlom vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002, 013 03 Varín 
10. spis 

RNDr. Drahomíra Macášková 
vedúca odboru 
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