1

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAB
územného rozhodovania a stavebného poriadku
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo ÚRa SP 2015/05897-003/Le

V L. Mikuláši 6.11.2015

Vybavuje : Ing. Letavajová, telefon 044/556 53 45

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného pojednávania
(Veřejná vyhláška )
Město liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podl'a § příslušný špeciálny stavebný
úrad podl'a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon ) v znění neskorších predpisov v spojení s § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znění neskorších predpisov v spojení s § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších
predpisov zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši dostalo dňa 21.10.2015 od STÉNIA a. s., Poštová 11, Košice zastúpeného
Clintona Mariánom, Liptovský Mikuláš, V Luhoch 659/10A žiadosť o stavebné povolenie na
stavbu polyfunkčný obchodný priestor pre záhradnú a lesná techniku objekt SO 111
Komiunikácie a spevnené plochy na pozemkoch pare. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 7326/124
katastrálně územie Liptovský Mikuláš. V súlade s § 61 ods. 1 a 2 stavebného zákona stavebný
úrad oznamuje všetkým dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom doručenia návrhu
bolo začaté stavebné konanie a súčasne upúšťa od miestneho zisťovania.
Dotknuté orgány a účastníci konania móžu podl'a § 16 ods. 1 stavebného zákona svoje
námietky a pripomienky k návrhu uplatnit' najneskór v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť na
tunajšom úřade počas stránkových hodin ( pondelok, středa, piatok 8,00-12,00; 12,30-15,00 hod.)
a pri ústnom pojednávaní. Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu závazného
stanoviska dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chráněné osobitnými predpismi, stavebný
úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý
orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo změnu závazného stanoviska
od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Podl'a § 42 ods. 4 stavebného zákona
sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatněné
v prvostupňovom konaní vurčenej lehote, hoci uplatněné mohli byť. Dotknuté orgány oznámia
svoje stánoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje pripomienky a námietky účastníci
územného konania. Ak niektorý z orgánov potřebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotú pred jej uplynutím, primerane predíži. Ak dotknutý
orgán, ktorý bol vyrozuměný o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbě, má sa za to, že so stavbou z hťadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podťa § 61 odst. 4 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Dotknuté orgány sa upovedomujú jednotlivo.
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Obdržia
Glut Marián, V Luhoch 659/1OA, 031 01 Liptovský Mikuláš
CFINVEST Liptovský Mikuláš s. r. o., Klariská 7, 811 03 Bratislava
Slovfin s.r.o., Kopaničiarska 10, 851 01 Bratislava
HANT BA a. s. Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
LIPTOV - REALITY s. r. o. V Luhoch 659/10A, 031 01 Liptovský Mikuláš
Z & T a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Kollárova, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mereššová Eleonora, Ovocinárska 1637/10, 054 01 Levoča
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, Rázusa 104, 010 01 Žilina
Ing. Richard Urban, R-PROJECT INVEST s.r.o. Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
Na vědom i e
MsÚ ÚHAL.Mikuláš
MsÚ odbor DŽP L. Mikuláš
Krajský Pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
Okresně riaditefstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditel'ov 1, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 L. Mikuláš,
Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Námestie osloboditefov 1, L. Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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