Mesto Banská Bystrica
Číslo: OVZ-SÚ 73754/16768/2019/MA

V Banskej Bystrici 18.04.2019

Ev. č.: 118/2019
Vybavuje/tel.: Ing.arch. Maršálek/048-4330 423

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia - stavebnom povolení
stavby vydaného Mestom Banská Bvstrica pod Č.: OVZ-SÚ 6804/4222/2019/MA, Ev. č.: 23/2019,
dňa 22.01.2019.
Stavebníkom - vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. súpisné 6153
Starohorská ulica 32-38 v B.Bystrici, zastúpeným na základe písomného splnomocnenia konateľkou
správcovskej spoločnosti REALbyt, s.r.o. Banská Bystrica Ing. Andreou Dvonkovou, bolo tunajším
stavebným úradom pod zn. OVZ-SÚ 6804/4222/2019/MA, Ev. č.: 23/2019, dňa 22.01.2019 vydané
stavebné povolenie na stavbu: „ Sanácia loggií BD typu PI.14 (NKS) Starohorská 32-38, Banská
Bystrica “ na sídlisku RU-SA II v Banskej Bystrici, situovanom na pozemku pare. KN-C Č. 2556
v k.ú Sásová.
Pri vyhotovení rozhodnutia - stavebného povolenia, bol vo výrokovej časti uvedený chybný
číselný údaj, ktorý je podstatný pre vybavovanie štátnej dotácie a aj pre celkovú identifikáciu stavby.
Preto je potrebné tento údaj v pôvodnom rozhodnutí opraviť.
V rozhodnutí na prvej strane v prvom odstavci bolo chybne uvedené č. súpisné:
Stavebníci - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. súpisné 6157
Starohorská ulica 32-38 v B.Bystrici,, podali dňa 11.10.2018 a dňa 06.11.2018 doplnili v zastúpení
konateľky správcovskej spoločnosti REALbyt, s.r.o., Banská Bystrica Ing. Andreou Dvonkovou (na
základe písomného splnomocnenia zo dňa 31.10.2018) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu: „ Sanácia loggií BD typu PI.14 (NKS) Starohorská 32-38, B.Bystrica “, situovaného na
pozemku pare. KN-C č. 2556 v k.ú. Sásová.

Správne znenie tohto odstavca má byť:
Stavebníci - vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. súpisné 6153
Starohorská ulica 32-38 v B.Bystrici,, podali dňa 11.10.2018 a dňa 06.11.2018 doplnili v zastúpení
konateľky správcovskej spoločnosti REALbyt, s.r.o., Banská Bystrica Ing. Andreou Dvonkovou (na
základe písomného splnomocnenia zo dňa 31.10.2018) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu: „ Sanácia loggií BD typu PI.14 (NKS) Starohorská 32-38, B.Bystrica “, situovaného na
pozemku pare. KN-C č. 2556 v k.ú. Sásová.
v

Ďalej na tej istej strane na začiatku 4. odstavca bolo v texte opäť chybne uvedené súpisné číslo
stavby, keď bolo uvedené:
povoľuje
stavbu: „ Sanácia loggií BD typu P 1.14 (NKS) Starohorská 32-38, B.Bystrica “, objektu č.
súpisné 6157, situovaného na pozemku pare. KN-C č. 2556 v k.ú. Sásová, ku ktorému majú stavebníci
- vlastníci bytov spoluvlastnícke práva a k bytom v ňom vlastnícke práva, podľa doloženej kópie LV č.
1463, zo dňa 22.01.2019, v rozsahu opravy lóggií výmenou zábradlí za nové hliníkové, zateplením
podhľadu dosiek, vytvorením nových nášľapných vrstiev vrátane zateplenia a hydroizolácie. Pri
odkvape sa osadí okapový profil. Z architektonického pohľadu sa zmení len výplň zábradlí, ktorá bude
mliečne bezpečnostné sklo, pričom zábradlie bude svetlosivé.
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Správne znenie začiatku tohto odstavca má byť:

povoľuje
stavbu: „ Sanácia loggií BD typu P 1.14 (NKS) Starohorská 32-38, B.Bystrica objektu č.
súpisné 6153, situovaného na pozemku pare. KN-C č. 2556 v k.ú. Sásová, ku ktorému majú stavebníci
- vlastníci bytov spoluvlastnícke práva a k bytom v ňom vlastnícke práva, podľa doloženej kópie LV č.
1463, zo dňa 22.01.2019, v rozsahu opravy lóggií výmenou zábradlí za nové hliníkové, zateplením
podhľadu dosiek, vytvorením nových nášľapných vrstiev vrátane zateplenia a hydroizolácie. Pri
odkvape sa osadí okapový profil. Z architektonického pohľadu sa zmení len výplň zábradlí, ktorá bude
mliečne bezpečnostné sklo, pričom zábradlie bude svetlosivé.
V zmysle § 47 ods. 6 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 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.
Správny orgán, týmto - na základe požiadavky stavebníka, vyhovel jeho požiadavke a a chybné
údaje o súpisnom čísle stavby vo vydanom rozhodnutí - stavebnom povolení opravil, pričom
postupuje v súlade s uvedeným ustanovením správneho poriadku a upovedomuje o tom účastníkov
konania. Stavebníkovi sa súčasne ospravedlňuje za chybu, ktorá vznikla pri vyhotovení rozhodnutia.
Táto oprava vo vyhotovení rozhodnutia, musí byť priložená k pôvodnému rozhodnutiu stavebnému povoleniu vydanému pod Č.: OVZ-SÚ 6804/4222/2019/MA, Ev. č.: 23/2019, dňa
22.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2019, ako jeho neoddeliteľná súčasť.

MESTO
Ján Nosko
primátor me
Banská Bystrická

banská bystrica
16/6-

-

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
Zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica. Posledný deň 15-dňovej lehoty je dňom
doručenia.
_____ ____ —------------—------

MESTSKÝ ÚRAD
BANSKÁ bystrica
Vyvesené dňa:
Vyvesené dna:

Zvesené dňa:

- 2. MiJ 2019

Zvesené dňa:

Na vedomie:
L Ing. Andrea Dvonková, REALbyt, s.r.o.. Železničiarska 9, 974 01 B.Bystrica (splnomocnenec)
2. Okresný úrad B.Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Nám. Ľ.Štúra 1,974 05 B. Bystrica
3 ZAaRES mesta B.Bystrica, Švermova 45, 974 04 B.Bystrica
4. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Komenského 27. 974 01 B.Bystrica
5. Okresný úrad B.Bystrica. Odbor starostlivosti o ŽP, OH, Nám. Ľ.Štúra 1,974 05 B.Bystrica
6. TÚV SUD Slovakia s.r.o..Pobočka B.Bystrica, Lazovná 69, 974 01 B.Bystrica
7. MsÚ - OPA
8. MsÚ, oddelenie údržby MK a IS
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