
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Stúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚJÚRaSP 2017 03906-02/Bot V Liptovskom Mikuláši: 17.05.2017
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsik
Tel.: +421—044/5565 344
E-mail: tomas.borsik~mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebníci vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul.
Jilemnického 773/6,8 Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o.,
ul. M. Pišúta Č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš vzastúpení BSS INGINIERING s.r.o.,
nám. Gen. M. R. Stefánika 25/20, 977 01 Brezno, ICO: 47 441 127 podal dňa 03.05.2017
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Komplexná obnova bytového domu ul.
Jilemnického 773/6,8 Liptovský Mikuláš “, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č. KN-C
333/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Popis stavby: Predmetom riešenia je: zateplenie obvodového plášx‘a, sanácia loggií,
prestavba okapového chodníka, zateplenie suterénnych priestorov, rekonštrukcia elektrických
rozvodov v spoločných priestoroch, vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia a teple]
úžitkovej vody a výmena elektrických zvončekov a domového vrátnika.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa *117 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov
a * 5 písm.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre úzenmé rozhodovanie, stavebný
poriadok a bývanie, oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým
orgánom.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokiadmi a dokumentáciou poskytujú
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa ~ 61 ods. I stavebného zákona,
upúšt‘a sa podľa * 61 ods. 2 od ústneho pojednávania a miestneho zist‘ovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania
a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodín
(pondelok, streda, piatok).

Učastníci konania můžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia
tobto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadost‘
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa * 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 61 ods. 4 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnosť vyvesí Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súěasne
mým spósobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Doručuje sa
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Jilemnického 773/6,8
Liptovský Mikuláš - doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie
— BSS Inginiering, s.r.o., Nám. Gen. M. R. Stefánika 25/20, 977 01 Brezno
— INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., M. Pišúta Č. 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Ing. arch. Jozef Troliga, Lazovná 16, 97401 Banská Bystrica
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchratmého zboru, Podtatranského 25,
031 41 Liptovský Mikuláš


