
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo : MsÚ/ÚRaSP 2018/3247-04/AMi V Liptovskom Mikuláši dňa 28.06.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
Oprava chyby v písaní rozhodnutia o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby číslo:
MsÚ/ÚRaSP 2018/3247-03/AMi zo dňa 18.06. 2018

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších 
predpisov a § 5 ,písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, na základe zistenia chyby v písomnom 
vyhotovení rozhodnutia o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby pod č. MsU/UR a SP 
2018/3247-03/AMi zo dňa 18.06. 2018, na stavbu „Stavebné úpravy bytových jednotiek“ 
umiestnených v bytovom dome na ul Hradišská súp.č. 627 na pozemku pare.č. KN C 776/92 
v k.ú. Okoličné v zmysle zák. č. 71/1967 Zb. § 47,ods. 6

opravuje

chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia nasledovne:

V texte rozhodnutia na str.č. 1, 2 namiesto

Popis stavby :
Jedná sa o stavebné úpravy, ktoré sú realizované v existujúcom bytovom dome súp.č. 627/9 
a pozostávajú: z vytvorenia uzavretého priestoru zádveria v nižšie popísaných bytových 
jednotkách.

Dispozičné riešenie:
1. NP
Byt č. 1: zádverie 
Byt č. 3: zádverie
2. NP
Byt č. 4: zádverie 
Byt č. 6: zádverie
3. NP
Byt č. 7: zádverie 
Byt č. 9: zádverie
4. NP
Byt č. 10: zádverie

5,64 m2 
3,71 m2

5,64 m2 
3,71 m2

5,54 m2 
3,71 m2

5,53 m2

5.NP
Byt č. 13: zádverie 
Byt č. 15: zádverie

5,57 m2 
3,71 m2
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6. NP
Byt č. 16: zádverie 
Byt č. 18: zádverie
7. NP
Byt č. 19: zádverie 
Byt č. 21: zádverie
8. NP
Byt č. 22: zádverie 
Byt č. 24: zádverie

5,73 m2 
3,71 m2

5,46 m2 
3,71 m2

5,54 m2 
3,71 m2

má byť správne uvedené :

Popis stavby :
Jedná sa o stavebné úpravy, ktoré sú realizované v existujúcom bytovom dome súp.č. 627/9 
a pozostávajú: z vytvorenia uzavretého priestoru zádveria v nižšie popísaných bytových 
jednotkách. Realizáciou nových zádverí sa stali pôvodné balkóny, ktoré patrili spoločným 
priestorom súčasťou jednotlivých bytov.

Dispozičné riešenie: 
l.NP
Byt č. 1: zádverie 
Byt č. 3: zádverie 

balkón

5,64 m2 
3,71 m2 
2,97 m2

2.NP
Byt č. 4: zádverie 
Byt č. 6: zádverie 

balkón

5,64 m2 
3,71 m2 
2,97 m2

3.NP
Byt č. 7: zádverie 
Byt č. 9: zádverie 

balkón

5,54 m2 
3,71 m2 
2,97 m2

4.NP
Byt č. 10: zádverie 5,53 m2

5.NP
Byt č. 13: zádverie 
Byt č. 15: zádverie 

balkón

5,57 m2 
3,71 m2 
2,97 m2

6.NP
Byt č. 16: zádverie 
Byt č. 18: zádverie 

balkón

5,73 m2 
3,71 m2 
2,97 m2

7.NP
Byt č. 19: zádverie 
Byt č. 21: zádverie 

balkón

5,46 m2 
3,71 m2 
2,97 m2

8.NP
Byt č. 22: zádverie 
Byt č. 24: zádverie

5,54 m2 
3,71 m2
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2,97 m2balkón

V texte rozhodnutia na str.č. 2 namiesto

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ivan Borsík - architektúra
Ing. Nadežda Brziaková - riešenie požiarnej bezpečnosti stavby 
Ing. Daniel Zarevúcky - statické posúdenie stavby

má byť správne uvedené :

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ivan Borsík - architektúra
Ing. Darina Goliašová - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
Ing. Daniel Zarevúcky - statické posúdenie stavby

Ďalšie časti predmetného rozhodnutia o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby zostávajú 
v platnosti v plnom rozsahu.

Oprava formálnej chyby pozostáva z opravy zrejmej chyby v písaní. Stavebný úrad po 
porovnaní dokladov doložených ku podanej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie 
a po zistení ich nesúladu chybu v rozhodnutí opravil.

Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby 
„Stavebné úpravy bytových jednotiek“ umiestnených v bytovom dome na ul Hradišská súp.č. 
627 na pozemku pare.č. KN C 776/92 v k.ú. Okoličné. vydanom mestom Liptovský Mikuláš 
pod číslom MsÚ/ÚRaSP 2018/3247-03/AMi zo dňa 18.06.2018 zostávajú nezmenené a platné 
v plnom rozsahu.

Oprava bola vykonaná za účelom zosúladenia grafického návrhu k rozhodnutiu 
a výrokovej časti rozhodnutia.

<Pc-: Ing. Ján Blcnáč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

■f-
■p-
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Doručuje sa
- vlastníkom bytov v bytovom dome ul. Hradišská súp. č. 627 sa toto oznámenie doručuje 

formou verejnej vyhlášky

r*v

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a súčasne musí byť mestom zverejnené na webovom sídle mesta, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. Posledný deň 
15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Na vedomie
- vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 627/9, Liptovský 

Mikuláš - s doručením Mgr. Jana Kováčová, Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš- 
Podbreziny

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
03101 Liptovský Mikuláš

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Ing. Ivan Borsík, Ulica Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš-Podbreziny - projektant
- Ing. Ján Brtiš, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš-Podbreziny - stavebný dozor

MESTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
MHSTSKýÚJRAD 

031 42 LlPJOt/SKÝ MIKULÁŠ
-2

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby djjiaj -Q y ’ 2018"
Vyvesené dňa:................................
Oznámené iným spôsobom (akým) .

vesené dňa:_* ZO-ltt..........................
.......dňa: ..’/if/. yý. f )íľ>.
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