
Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: URaSP 2015/05147-02/VY 
Vybavuje Ing. Miroslav Vyparina 
Tel. 044/5565341 

V Liptovskom Mikuláši : 16.09.2015 

V E R E J N A V Y H L A S K A  

O Z N Á M E N I E  
o začatí územného konania a nariadenie ústného pojednávania 

Dňa 10.09.2015 podal navrhovatel' Vladimír Droppa, Andice 14, 031 01 Liptovský 
Mikuláš v zastúpení EUB, s.r.o., Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský 
Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „NNK z TS Obec 1", na 
parcele č. KN-C 253/1 (KN-E 3-14/51, 3-506/1), KN-C 239/4, 239/7 v k.ú. Benice. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podFa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neslcorších 
predpisov, § 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania 
a stavebného poriadku oznamuje začatie územného konania podl'a § 36 ods. 1 zák. č. 50/1976 
Zb. dotknutým orgánom a známým účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústné 
pojednávanie spojené s miestnym zisťováním, ktoré sa uskutoční dňa 

so zrazom pozvaných na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania a stavebného 
poriadku, Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš, č.dv. 805. 

Do dokladov možno nahliadnuť pred dňom ústného konania na Spoločnom obecnom 
úřade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas úradných hodin apri ústnom 
pojednávaní. 

Účastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit' najneskór na ústnom 
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak v určenej 
lehote svoje stanoviská neoznámia podl'a §36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so 
stavbou súhlasia. 

Podl'a § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatněné mohli byť. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'. 

Toto oznámenie je veřejnou vyhláškou apodťa § 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znění neslcorších predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň 
zverejneniaje dňom Hnrnř.Rnía „ . 

13.10. 2015 (utorok) o 10.00 hod. 

v Liptovskom Mikuláši poverená vedením odboru ÚR a SP 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 



Doručuje sa 
- EUB, s.r.o., Pavol Kubáň, Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš - poverený zástupca 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť 
vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 

01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, 

Námestie osloboditefov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 
- Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Úradny záznam 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

1 7 -09- 2015 -2 -10-2015 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným sposobom (akým) .. íV.^V...... dňa: 
1 7 -09- 2015 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 
MĚSTO MPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
031 42 LIPTOVSKÝ MIKOLÁŠ í 

0 - 1  


