MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Spoločný obecný úrad Svit
Číslo:1069/2022/03-To

Vo Svite, 09. 08 2022

Vec
Oprava chyby v písomnom vyhotovení o zmene v užívaní stavby

Verejná vyhláška
Mesto Svit 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 o p r a v u j e
podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len správny poriadok) chybu v písomnom vyhotovení stavebného povolenia
vydaného Mesto Svit pod č. 1069/2022/03-To zo dňa 07.07.2022„Zateplenie bytového domu
+ rekonštrukcia strechy“ pre stavebníkov :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového
domu na ulici P. Jilemníckeho s. č. 305/25, 26,27,28 059 21 Svit, v zastúpení správcu
Bytový podnik Svit s.r.o., so sídlom Štúrova 275/87, 059 21 Svit
Opravuje sa z nesprávneho znenia na tretej strane bod 20:
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky firmou BauTop, s. r. o., Arnutovce 130, 053 13
Arnutovce
na správne znenie:
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky firmou STRODOS. SK, so sídlom Smreková
3376/19, 960 01 Zvolen.
Toto upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení stavebného povolenia tvorí
stavebného povolenia vydaného Mestom Svit pod č. 1069/2022/03-To zo dňa07.07.2022.
S pozdravom

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta

./.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Vyvesené dňa: ..........................

Zvesené dňa: ............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručí sa
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti životného prostredia, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny a úsek odpadového hospodárstva Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 44 Poprad
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4, 058 01 Poprad
4. Bytový podnik Svit, s. r. o., Štúrova 275/87, 059 21 Svit
5. Ing. Ľubomír Knoško, Kontrakting krou hrou, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
6. Ing. Jela Neuzerová, Markušovvská cesta č. 1 Spišská Nová Ves

2

