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

Číslo : MsÚ/ÚRaSP 2018/7538-04/AMi 
MsÚ/ÚRaSP 2019/1289-04/AMi

V Liptovskom Mikuláši dňa 28.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Vec
Oprava chyby vpísaní stavebného povolenia číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/7538-03/AMi,
MsÚ/ÚRaSP 2019/1289-03/AMi zo dňa 18.01. 2019

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 stavebného povolenia pod č. MsÚ/ÚR a SP 2018/7538-03/AMi, MsÚ/ÚRaSP 
2019/1289-03/AMi zo dňa 18.01. 2019, na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba obchodu 
so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“, nachádzajúcu sa na pozemku pare.č. KN-C 
2941/92, 2941/42, 2941/136 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš v zmysle zák. č. 
71/1967 Zb. §47,ods. 6

opravuje

chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia nasledovne:

V texte stavebného povolenia na str.č. 2, 3

Vo výrokovej časti:

Dispozičné riešenie priestoru: SO 01 - Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou 
účelu na polyfunkčnú budovu
Na 2.NP a 3.NP v jednotlivých Apartmánoch č.l - č. 6 a Bytoch č. 1 - č. 22 namiesto názvu 
balkón

má byť správne uvedené :
loggia

Ďalšie časti predmetného stavebného povolenia 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 stavebnom povolení na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba 
obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“, nachádzajúcu sa na pozemku pare.č. KN- 
C 2941/92, 2941/42, 2941/136 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, vydanom mestom 
Liptovský Mikuláš pod číslom MsÚ/ÚR a SP 2018/7538-03/AMi, MsÚ/ÚRaSP 2019/1289- 
03/AMi zo dňa 18.01. 2019 zostávajú nezmenené a platné v plnom rozsahu.
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Oprava bola vykonaná za účelom zosúladenia grafického návrhu k stavebnému 
povoleniu a výrokovej časti rozhodnutia.
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 59 zák. č. 50/1976 
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.

Toto rozhodnutie má podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť 
vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta, 
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžiniering Neumann 
s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 
Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš 
Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOPaK, 
a posudzovania vplyvov na ŽP, ŠVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt. 
Mikuláš - Staré Mesto
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - Liptovská 
Ondrašová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, 010 47 Žilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré Mesto 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny 
Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 
Ing.Michal Radič, Javorová 621/8, Podtureň 033 01 - projektant
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Vyvesené na úradnej tabuli dňa: .........................
Oznámené na web. stránke . . Ar. .U Í.V.ÁrST.
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