
 
 

MESTO BYTČA  
Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1,014 01 Bytča 
Číslo: VaŽP/550/2018 Há                                                        Bytča: 25.7.2019                            
 

 
  
 

Vec: Oprava zrejmej chyby v písaní – upovedomenie 
 
 

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.  
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č.608/2003 Z.z. o prechode niektorých pôsobností  
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydalo pod č. VaŽP/550/2018 Há dňa 
17.6.2019 stavebné povolenie na stavbu „Bytové domy Bytča – Thurzove sady“ ,  
v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:  
SO 10 – SO 17 Bytový dom (1. a 2. etapa)  
SO 26 Verejné osvetlenie  
SO 27 Ochrana VTL plynovodu  
SO 28 Požiarna podzemná nádrž  
SO 29 A Sadové úpravy 
SO 29 B Detské ihriská  
SO 29 D Parkový imobiliár  
SO 30 Hrubé terénne úpravy  
na stavebnom pozemku: 
parcela č. C KN 3155/94, 3155/95, 3155/96, 3155/97, 3155/101, 3155/100,3155/99,3155/98, 
3155/41, 3155/42,3155/43, 3155/50, 3155/65, 3155/66,3155/69,3155/70, 3155/81,3155/80, 
3155/85,3155/86,3155/87, 3155/89,3155/90,3155/92, 3155/93, 3155/102, 3155/103,3155/106, 
3155/107,3155/112,3155/109 v katastrálnom území Veľká Bytča.  
 

Na základe podnetu účastníka konania: Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218,  
850 00 Bratislava, zo dňa 2.7.2019, stavebný úrad zistil, že pri vyhotovení predmetného 
rozhodnutia došlo  k zrejmej chybe v písaní:  
Na konci výroku predmetného rozhodnutia, na  15 str.: 
 je nesprávne uvedený text: 
„Námietkam uvedeným v bodoch 16a, 16b, 16f, 16g, 16h, 16i, 16,m, 16n, 16s sa nevyhovuje.   
 Námietkam uvedeným v bodoch 16c,16d, 16e, 16j, 16k 16l, 16o, 16p,16q sa vyhovuje.“, 
ktorý sa nahrádza novým textom nasledovného znenia: 
„Splnenie požiadaviek uvedených v bodoch 16a, 16b, 16f, 16g, 16h, 16i, 16,m, 16n, 16s bolo  
  overené vyjadreniami dotknutých orgánov alebo predloženou projektovou dokumentáciou. 
 Požiadavkám uvedeným v bodoch 16c,16d, 16e, 16j, 16k 16l, 16o, 16p,16q s sa vyhovuje.“, 
 
V texte odôvodnenia rozhodnutia, v závere 16 str.: 
je nesprávne uvedený text: 



„Námietkam uvedeným v bodoch 16a, 16b, 16f, 16g, 16h, 16i, 16,m, 16n, 16s sa nevyhovuje.   
 Námietkam uvedeným v bodoch 16c,16d, 16e, 16j, 16k 16l, 16o, 16p,16q sa vyhovuje.“, 
ktorý sa nahrádza novým textom nasledovného znenia: 
„Splnenie požiadaviek uvedených v bodoch 16a, 16b, 16f, 16g, 16h, 16i, 16,m, 16n, 16s bolo  
  overené vyjadreniami dotknutých orgánov alebo predloženou projektovou dokumentáciou. 
 Požiadavkám uvedeným v bodoch 16c,16d, 16e, 16j, 16k 16l, 16o, 16p,16q s sa vyhovuje.“, 
 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“) v znení 
neskorších predpisov, 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. 
Nakoľko ide o neúmyselnú chybu v písaní, ktorá nemení zmysel a obsah rozhodnutia  
č. VaŽP/550/2018 Há dňa 17.6.2019, sa týmto predmetné rozhodnutie  
 

o p r a v u j e. 
 
Ďalší text predmetného rozhodnutia zostáva v platnosti a toto Upovedomenie o oprave 
zrejmej chyby, je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného rozhodnutia. 
 
 
 
 
              Ing. Miroslav Minár čik 
           primátor mesta 
 
 
Doručí sa: 

1.STAVMOX, s.r.o.,  so sídlom  Baničova 3390/19, 010 15 Žilina   
2.ENERGY STUDIO, s.r.o.M.Šinského 671/3,010 07 Žilina  

      3.Libor Rybanský, M.Šinského 671/3,010 07 Žilina  
4.PhDr.Anna Rybanská, M.Šinského 671/3,010 07 Žilina  
5.Mesto Bytča zast.primátorom mesta, Nám. SR č.1, 014 01 Bytča  
6.Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava  

      7.Ing.arch.Martin Bizoň, Národná ulica 3, 974 01 Banská Bystrica  
8.Spis  

                                                                              
 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle  § 26 ods.2 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí 
sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu mesta Bytča a na internetových 
stránkach mesta  http://www.bytca.sk/. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
 
 
Vyvesené od:                                   Vyvesené do:                                        Dátum zvesenia:  
29.07.2019                                         14.08.2019 
 
Pečiatka a podpis:   


