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Vec
Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 zák. č.50/1 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
zastúpené Spoločným obecným úradom úzeniného rozhodovania a stavebného poriadku
v Lipt. Mikuláši ‚ 5 písm. aJ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre úzenmé plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a v súlade s s 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vás z dövodu
doplnenia podania v y z ý v a aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy
predložili náležitosti potrebné pre vydanie povolenia stavby „ 6795-Liptovský Mikuláš-
Areál vojska-Zahustenie IS Pod Hájom“ na pozemku parc. č. KN-C 1726/73, 1726/71,
1726/84, 1726/44, 1726/97, 6585 v k.ú. L. Mikuláš - líniová stavba k. ú. L. Mikuláš

Požadované náležitosti sú najmá tieto:
- Doklady preukazujúce vlustnícke alebo mé práva k pozemkom dotknutým výstavbou

(listy vlastníctva ‚doklady v zmysle 139 ods.1 stavebného zákona)
- Primerane druhu a účelu stavby aj ostatné náležitosti požadované v zmysle 58

stavebného zákona a 8 vyhlášky 453/200 Z.z. v znení neskorších predpisov

Súčasne v zmysle 29 ods. 1 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní p r e r u š u j e
stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu “6795-Liptovský
Mikuláš-Areál vojska-Zahustenie TS Pod Hájom“ na pozemku parc. č. KN-C 1726/73,
1726/71, 1726/84, 1726/44, 1‘726/97, 6585“ v k.ú. L. Mikuláš - liniová stavba k. Ú. L.
Mikuláš ‚ pre stavebníka Stredoslovenská energetika — Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8.
Zilina zastúpená PRIVEL s.r.o.. Palkovičova č. 4, Košice.

V prípade, že v stanovenej lehote a požadovaným spůsobom podklady nedoplníte,
stavebný úrad konanie zastaví.

Odóvodnenie
Stredoslovenská energetika — Distribúcia a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, Zilina zastúpená PRIVEL
s.r.o., Palkovičova č. 4, Košice podala dňa 15.1. 2014 žiadost‘ na vydanie stavebného
povolenia na stavbu 6795-Liptovský Mikuláš-Areál vojska-Zahustenie TS Pod Hájom“ na
pozemku parc. č. KN-C 1726/73, 1726/71, 1726/84, 1726/44, 1726/97, 6585 v kú. L.
Mikuláš - líniová stavba k. ú. L. Mikuláš.



Žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto
stavebný úrad vyzval stavebníka aby ho v primeranej lehote doplnil.

Na základe uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia.

Pokiaľje konanie prerušené, lehoty podľa 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.

Poučenie: Podl‘a 29 odst. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní sa proti tomuto
rozhodnutiu nemožno odvolat‘. Rozhodnutie nemožno preskúmat‘ súdom, pretože ide
o procesné rozhodnutie, týkajúce sa vedenia konania ( 248 ods. 1 OSP).
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Ing. Alena Vinčuroá
vedúca oddelenia URaSP
poverený zamestnanec mesta

Účastníci konania

1. PRIVEL spol. s r.o., Palkovičova 4, Košice
2. Ing. Peter Jacko. Privel spol. s r.o., Palkovičova 4, Košice

Dotknuté orgány

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOI{ ‚Vrbická 1993
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS ‚Vrbická 1993
Liptovská vodárenská spoločnost‘ a. s. L. Mikuláš
Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditeľov Č. 1, 031 41 Lipt.
Mikuláš
Slovak Telekom, a. s., Bratislava
SPP-distribúcia, as.. Závodská cesta 26/2949, 010 22 Zilina
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Telefónica 02 Slovakia s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energotel a.s., Bratislava
Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel‘ného majetku a výstavby, 974 01 Banská Bystrica
Mesto L.Mikuláš, odbor ZP, D a VP

Na vcdomie
SSE — Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa: 19 2 2O1/

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa: 6 [i3 2úl
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