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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho

poj ednávania

Stavebník vlastníci bytov bytového (lomu Palučanská 612, 031 01 Liptovský
Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš, Kollárova 3588,
031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 00222 011 podal (lňu 08.10.20 14 žiadosť o vydanie
stavebného povolcnia nu stavebné úpravy „ Zateplenie bytového domu 36 b. j.
nachádzajúceho sa na ulici Palučanská súp. Č. 612, ktorá je umiestnena na pozemku parc. č.
KN—C 1663/3 v K. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom holo začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podia 117 zák. č .50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zakon ) v znení neskorších
predpisov, 5 písm. ‚. a zák. č. 608/2003 Z. z. o štátncj SpráVe pre územné phínoviinie,
stavebný poriadok a bývanie zast penc Spoločným obecným áradom ťizemného
rozhodovania a stavebneho poriadku v I iptovskom Mikulaši oznamuje zaČatie stavebného
konania v súlade s ustanovením 61 ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a podl‘a

61 ods. 2 upúšt‘a od ústneho pojednávunia a mietneho zistovania.
Do dokladov mo?no nahliadnuť na Spoločnom obucnom úrude územného

rozhodovunia a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši počas stránkových dní00 30 —00 0 30 (‘fl(pondelok od 8—— 11—a od 12 b--, streda od 8 11 a od i. - 16 piaiok od 8
11 a od 12:_ 15).

Účastníci konania méžu svoje númiciky iiplatniť do 7 pracovnýcli dní od doručcnia
tohto oznámenia, inak su na ne nepriiiliadne. V rovnakej lehote oinamiu svoje stanoviskd
dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podYa 61 ods. 6
stavebného zákona, sa m za to, že so stavbou súhiasia.

Ak sa nechá niektor z účastníkov konania zastupov uť. predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overenhiTl podpisu toho účustníku konaniu, ktorý sa nechá zaslupovut‘.

—

Ing. Alena Vinčurov
vedúca oddelenia
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— Stavebné bytové dru%stvo I ipt vsK Mikuláš. Kollárn\ a 3588. 03 I O I I iptoVsk\ Mikuláš



— KOMTJ kM slovensko. i. s.. a stinicu 22. OtO OO Žilina
— BFSONh, S.ľ.O., Ing. Mirhim Suchoinclovít. Priemysclná 1. 031 01 Liptovský Mikuíáš
— vlastníkom hyto\ x bytovorn domc Palúčanská súp. Č. 612 sa toto oznírncn doručuje

toľmou Vcrejflcj ylilášky

Toto oznámenie má podľa 61 ods. 4 zákona č. 50/1 976 Zb. o úzeninom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnotn konaní musí byt‘
vyvesené v micste obvyklým spůsohom po dobu 15 dní na únidnej tabuli mesta
Liptovský lVlikuláš. Poskdný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byt‘
ohcou zverejncné aj mým sp(soboni v miestc obvyklým, najmá na internete,
v rnwstnom rozhlase, ttači ak‘bo na (ločasnej úradne tabuli na micstc, ktorého sa týka.

Na vcdomic
— Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SO1 1, Vrbická 1993,

031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOPaK, Vrbická

1993, 03] 01 Liptovský Mikuláš
— Okresn riaditeřslvo hasičského a zíchranného zboru v Liptovskom Mikuláši. Námestie

osloboditel‘ov 1. 031 411 iptovský Mikulúš
— Stredoslovenská energetika — Dislribúcia. ws.. Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Zilina
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