SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš

viď rozdeľovnik

Váš list číslo/zo dím

Lipt. Mikuláš
15.08.2019

Vybavuje/linka
Ing. Dudová /044-5565341

Naše Číslo
Nisu/URa SP 20l9/3378-06/MDu

Vec

Upovedomenie o podanom odvolaní
Spoločn obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
v zastúpeni obce Závažná Poruba ako príslušného stavebného úradu podľa ] 17 zák. č. SOu 976
Zb. o územnom plánovaní a stavcbnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov
a * 5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie týrnto v zmysle ustanovenia 56 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov upovedomuje ůčastníkov stavebného konania o povoleni stavby
„Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš SO 135.180 Verejné osvetlenie ul.
Hradišská“, ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 776/3 v k. ú. Okoličné o
podanom odvolaní účastníka Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P.0130X
218, 850 00 Bratislava v zastúpení Marcelorn Slávikom zo dňa 05.08.2019 proti rozhodnutiu
vydanému obcou Závažná Poruba pod č. Msti/UR a SP 20l9/3378-05/MDu ZO dňa 22.07.20 19
vo ved nepriznania postavenia účastníka konania.
Zároveň Vás vyzývame. aby ste sa k odvolaniu vyjadrili písomne v lehote do 7 pracovnýcli
dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
-

pOJ.OčNY OEECNY URAD
pot aULU
uzciirn.ciio ()llWdovaIua ast t‘LtH1Cll0
v Lipwvskoiu Niikulat
LÚrtjva t)s/41, Oji 42 Liptovsky kv1ikt
.‘%

L

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru UR a SP
Priloha: Odvolanie
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Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnutel‘ností

—

doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto npovedomenie má podl‘a 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 lb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obece Závažná Poruba.
Posledný deň tejto lehofl‘ je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj mým
spůsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí alebo na
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorúho sa týka.
Na vedomie
-

-

-

-

Združenie domových samospráv, Nárnestie SNP 13, P.O.BOX 218. 850 00 Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš,Štúrova 1989/41, 03! 01 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš odbor životného prostredia a dopravy Ul. Stúrova 1989/4 1,
031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2,03! 0!
Liptovský Mikuláš
Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH.
Vrbická 1993, 03! 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek SVS.
Vrbická 1993, 031 0! Lipt. Mikuláš
SSD. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
LVS. as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 92! 80 Piešťany
FIN.M.O.S., a. s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
LMT, a. s., Za traťou 605/1,031 04 Liptovský Mikuláš
Obec Závažná Poruba, 032 02 Závažná Poruba č. 135
—
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Zvesené dňa

Vyvesené v mieste stavby dňw
Vyvesené dňa

6. .P.. .20J9
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Združenie domových samospráv týmto podľa
519 ods.1 Správneho poriadku v pisomnej
podobe doplňa podania urobené v elektronickej
podobe (mailová komunikácia uvedená
v prílohe) a to doložením týchto podaní
autorizovaných kvalifikovanou elektronickou
pečaťou podľa zákona o e-governmente
č.305/201 3 Z.z.; Čim je v zmysle 540 ods.4
Občianskeho zákonnika zachovaná ich pisomná
forma; podľa 523 zákona o e-governmente
je týmto preukázaná autorizácia elektronickej
komunikácie ako aj oprávnenie konať v mene
právnickej osoby.
Všetky pisomne potvrdené dokumenty sú
podaniami Združenia domových samospráv ako
právnickej osoby.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame
v zmysle 525a Správneho poriadku a 517
ods.1 zákona o e-governmente doručovať
výhradne len do elektronickej schránky nášho
združenia na ústrednom portáli verejnej správy
slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou
nedoručovat‘.
S pozdravom,
Združenie domových samospráv Marcel Slávik
predseda
sídlo: Rovniankova 14 I RO.BOX 218 I 851 02
Bratislava
oWice: Námestie SNP 13/B I 841 01 Bratislava
+421 905 726 704 (SVK) I
slaviksamospravydomov.org I
www.samospravydomov.org

Združenie domových samospráv (ÚK/SP)
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Združenie domových samospráv (ÚK/SP) <uksp@samospravydomov.org>
nedera, 4, augusta 2019 20:48
michaela.dudova@mikulas.sk
MsÚ/ÚRaSP 201 9/33773378-0S/MDu (SP: Podbreziny)
Doručenka.pdf; 03403-18-Reg.sidliska-Hradissska-PodbrezinyOboznamenie_s_podkladmi.pdf; C002176.166.2.1903651.pdf

Odvolanie vočj rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš č. MsÚ/ÚRaSP 2019/3377-OS/MDu a obce Závažná Poruba č.
MsÚ/ÚRaSP 2019/3378-05/MDu
Týmto sa odvolávame voči rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš č. MsÚ/ÚRaSP 2019/3377-05/MDu a obce
Závažná Poruba č. MsÚ/ÚRaSP 2019/3378-05/MDu, obe zo dňa 22.07.2018 pre ich nezákonnosťz dóvodov
uvedených v nasledujúcom texte.
Združenie domových samospráv podalo stanovisko k predmetnému zámeru díla 10.03.2018; následne sa vyjadrilo
k doplňujúcej informácii a ďalšim náležitostiam dňa 28.042018. Dňa 30.04.2018 bola celá komunikácia autorizovaná
podľa *19 ods.1 a ods.2 Správneho poriadku, o čom predkladáme nasledujúci důkaz elektronickú doručenku:
Dobrý deň,
—

dňa 30.04.2018022:15 bola správa úspešne doručená.
S pozdravom,
prevádzka portálu slovensko.sk
Podrobné informácie
OdosielateI:
Pni ímateľ:
Dátum doručenia:
Identifikátor správy:
Kanonikalizácia:
20010315
Typ digitálneho odlačku:
moreirsa—sha256
Digitálny odtlačok správy:
Identifikátor elektronického
Identifikátor elektronického
Identifikátor elektronického
Identifikátor elektronického
Identifikátor elektronického

ico: //sk/31820174
ico: //sk/00151866 10007
30.04.2018 22:15:57
86b85c9d—765d—4eba—a63b—cf78e992d452
http: /!www.w3 org/TR/2001/REC—xml—cl4n—
.

http://www.w3.org/2001/04/xmldsiq—
ePrHyO tUniNJ5/aVZJmYMz4hffbiKfbsCliBIuDl2Qc=
ab61b542—5ff9—4e98—998c—3b9047feef37
dokumentu:
e7ef42lb—354a—440c—b690—7bbc32a94798
dokumentu:
Oaeoe9ee—llcl—4cf5—93f8—5c2c3c71 9987
dokumentu:
df07b315—7778—401d—baa7—5120eb7f9ed5
dokumentu:
dokumentu:
c265320a—8948—4e91—ae4f—f6f33d37f50b

Podľa *59 ods.1 pism.c Stavebného zákona „d‘alšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu“
s odkazom na *24 ods.2 a ods.3 zákona ElA č.24/2006 Z.z. „Dotknutá verejnosť má postovenie účastníka v konaniach

uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej
zmene, ak uplatnipostup podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak]ej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.
Právo dotknutej vere]nosti no prioznivé životné prostredie, ktorá pre]ovila záu]em na navrhovanej činnosti alebo jej
zmene postupom podro odseku 3 alebo odseku 4, móže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo
následnou reolizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priama dotknuté. Verejnosť prejavizáujem na
navrhovanej činnosti alebo jej zmene o na konaní oje] povoleni podaním odávodneného písomného stanoviska k
zámeru podľa 23 ods. 411
Stavebný úrad mesta Liptovský Mikuláš resp. Obce Závažná Poruba si v rozpore s *32 ods.1 Správneho poriadku
nepresne a neúplne zistil predmet konania a na základe nesprávne zisteného stavu veci rozhodol nezákonným
spůsobom:

Postavenie účastníka stavebného konania nemá žiadny súvLs s procesným postavením tejto osoby
v zisťovacom konaní; je naviazané na vykonanie konkrétneho právneho úkonu, ktorý bol v danom pripade
preukázateľne vykonaný. Preto procesné postavenie ZDS v zisťovacom konaní (ktoré holo rozhodnutím
ustálené nesprávne) nemá žiadny vplyv na procesně postavenie v predmetnom stavebnom konaní. ZDS
preukázalo, že v rozhodnom čase vykonalo právny úkon podľa 524 zákona ElA č.24/2006 Z.z., O čom sme
v odvolaní predložili důkaz elektronickú doručenku.
1) Združenie domových samospráv nebolo zo zisťovacieho konania vylúčené, o procesnom postavení ZDS sa
v zisfovacom konaní nerozhodovalo; počas konania zisťovacieho konania sa 50 ZDS konalo aIw s ůčastnikom
zisťovacieho konania. Ako důkaz predkladáme výzvu príslušného úradu vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
ako účastník konania, pričom z obsahu výzvy vyplýva, že stanovisko ZDS príslušný orgán evidoval ako riadne
stanovisko verejnosti k predmetnému zámeru; tieto písomnosti holi ZDS doručená dňa 24.04.2018, teda
vyjadrenie io dňa 28.04.2018 bob v lehote stanovenej príslušným orgánom a autorizované podľa 519 ods.2
Správneho poriadku bob 30.04.2018 teda v lehote na to určenej 519 ods.1 Správneho poriadku.

a)

—

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že Združenie domových samospráv podalo stanovisko v zisťovacom konaní
a teda splnilo podmienku pre účasť v stavebnom konaní podľa 559 ods.1 písm.c Stavebného zákona; čo je
v rozpore so závermi rozhodnutia stavebných úradov a preto je potrebné ich zrušiť ako nezákonné a vydané
v rozpore so zásadou materiálnej pravdy ako aj v rozpore so zásadou formálnej pravdy.
Toto vyjadrenie a spósob akým sas nim stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom rozhodnuti.
Rozhodnutie ako aj ostatné pisomnosti žiadame v zmysle 525a Správneho poriadku a 517 ods.1 zákona o e
governmente doručovaťvýhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej
správy slovensko.sk; listiny v papierovei forme Qoštou nedoručovaf.
Toto podanie pisomne potvrdíme podľa 519 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na
ústrednom portáli verejnej správy siovensko.sk.
S pozdravom,
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Združenie domových samospráv j Marcel Slávik
sídlo: Rovniankova 14 I P.O.BOX 218 I 851 02 Bratislava
office: Námestie SNP 13/B 1841 01 Bratislava
+421 905 728 704 I www.samosQravydomov.org
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OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej správy ochrany prirody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Združenie domových samospráv
Námestie SNP 13
P.O.Box 218
850 00 Bratislava

Vš list Číslo/zo dňa

Naše Číslo
OU-LM-OSZP-2018/03403-0l4-Ku

Vybavuje/linka
Ing. Kučmová

Liptovský Mikuláš
2004.2018

Vec
Zaslanie podkladov pre vydanie rozhodnntia
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 20.04.2018 Vám Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na
životné prostredie Vám v prílohe zasielarne podklady pre vydanie rozbodnutia vo veci posúdenia
predpokladaných vplyvov na životné prostredie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (ďalej
len ‘oznámenie‘) „Regenerácia sídliska Podbreziny
Hradišská ulica
parkovacie
plochy“ v k.ú. Okoíičné navrhovatel‘a Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš, ičo 00315524 v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
životné prostredie zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia.
-

—

Zároveň tunajši úrad vyhovuje Vašej žiadosti o predfženie termínu pre vyjadrenic k podkladom
rozhodnutia, pričom určuje lehotu 5 pracovných dní od dowčenia týchto podkladov.

S pozdravom

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

Priloha:
Scan podkladov pre vydzuňe rozhodnutia v konaní č. OU-LM-OSZP-20 18/3403-Ku:
žiadosť o začatie zisťovacieho konania zo dňa 02.03.2018
Zaslanie oznámenia a žiadosť o stanovisko dotknutým orgánom, dotknutej obci, povoľujůcim orgánom a
rezortnému orgánu, zo dán 09.03 .2018
stanovisko Qkresného úradu Lipt. Mikuláš, odbor krizového riadenia zo dňa 13.03.2018
stanovisko Regionáln. úradu verejn. zdravotnictva v Lipt. Mikuláši zo dňa 16.03.2018
stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR zo dňa 20.03.20 18
stanovisko Ohesného riaditel‘stva HaZZ Lipt. Mikuláš, zo dňa 16.03.20 18
stanovisko Okresného úradu Lipt. Mikuláš odbor starostlivosti o Žp, ochrana ovzdušia zo dán 06.04.2018
stanovisko Okresného úradu Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa zo dán 09.04.2018
stanovisko Olu-esného úradu Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o fl‘, odpadové hospodárstvo zo dňa 11.04.2018
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OKRENÝ
UP.AO
MKULÁŠ

Tclcľán
+421-44-5514973

E-mail
erikakucmova@minv.sk

lntcmct
vwwmínvsk

Ičo
00151 866

OKRESNÝ Ú1UI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Vrbická 1993, 03! 01 Liptovský Mikuláš

Podľa rozdel‘ovnika

Váš list Číslo/zo dňa

Naše Čislo
OU-LM-OSZP-20111/03403-0t2-Ku

Vybanije/linka
Ing. Kučmová

Liptovský Mikuláš
13,04201 M

Vec
Oboznámenie účastníka konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia
Podľa
33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len “správny podadok“) Vám ako účastníkovi konania oznamujeme, že Wnajši úrad vo
veci žiadosti navrhovateľa Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
ičo 00315524 vo veci posudzovania predpokladaných vpíyvov na životné prostredie oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti (ďalej len “oznámenie“) „Regenerácia sídliska Podbreziny Hradišská
parkovacie plochy“ v k.ú. Okoličné na vykonanie zisťovacieho konania v zmysle zákona
uHni
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie
rozhodnutia.
-

—

Súčasťou spisového materiálu vedeného pod číslom OU-LM-OSZP-20 18/03403-Kuje:
• žiadosť o zaČatie zisťovacieho konania zo dňa 02.03.2018
• Zasianie oznámenia a žiadost‘ o stanovisko dotknutým orgánom, dotknutej obci, povol‘ujúcim
orgánom a rezortnému orgánu, zo dňa 09,03.2018

•
•
•
•
•
•
•
•

stanovisko Okresného úradu Lípl Mikuláš, odbor krizového riadenia zo dán 13.03.2018
stanovisko Regionáln. úradu verejn. 2dravotnictvav Lipt. Mikuláši zo dím 16.03.2018
stanovisko Zdwženia domových samospráv, Bratislava zo dňa 10.03.20 18
stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR zo dím 20.03.20 18
stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ Lipt. Mikuláš, zo dňa 16.03.2918
stanovisko Okresného úradu Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, ochrana ovzdušia ZO dňa
06.04.20 18
stanovisko Okresného úradu Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o Žp, štátna vodná správa zo dňa
09. 04.20 18
stanovisko Okresného úradu Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o Ž!‘, odpadové hospodársNo zo dňa
11.04.2018

Ako účastník konania máte právo sa s nimi pred wdaním rozhodnutia oboznámit‘ a vyjadrit‘ sa k ním.
Do spisu můžete nazrieť na OU-LM-OSZP v kancelárii č.06 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod, ti Ing.
Eriky Kučmovej, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie do 5 pracovných dni od
doručenia tohto oznámenia.
S pozdravom

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

Doručuje sa:
Zdmženie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218,85000 Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš, Štňrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
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E-mail
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Internet
‘nvw.minvsk

Ičo

0015 1X66

Doručenka
Odosielateľ a prijimateľ
Odosielateľ

ico:/IskI3l 820174

Prijímateľ

ico:/Isk/001 51866_l 0007

lnformácie o doručovaní
Dátum a čas doručenia

30.04.2018 22:15:57

Doručovaná správa
Identifikátor správy

I
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Kontrolný súčet
Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001 /REC-xml
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Typ digitálneho odlačku
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Digitálny odtlačok správy
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Qc=

Prilohy
Priloha
Identifikátor elektronického dokumentu

ab6l b542-5ff9-4e98-998c-3b9047feef37

Príloha
Identifikátor elektronického dokumentu

e7ef421 b-354a-440c-b690-7bbc32a94798

Príloha
Identifikátor elektronického dokumentu

Oae0e9ee-l 1cl -4cf5-93f8-5c2c3c71 9987

Priloha
Identifikátor elektronického dokumentu

dfO7b3l 5-7778-401d-baa7-Sl 2Oeb7f9ed5

Priloha
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Identifikátor elektronického dokumentu
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