
Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: URaSP 2015/03625-02/BRM V Liptovskom Mikuláši: 20.07.2015 
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.:+421-44 55 65 341 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas. sk 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 

a nariadenie ústného pojednávania 

Stavebník Peter Baláž a Zora Balážová, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 
podal dňa 15.06.2015 žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Sklad náradia" a stavbu 
„Altánok", ktoré sa budú nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 570 a KN-C 571 v k. ú. 
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podfa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a 
§ 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a 
stavebného poriadku oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby v súlade 
s ustanovením § 61 ods. 1 a § 88a ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a zároveň 
nariaďuje ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 

11.08.2015 o 09.00 hod. 

s miestom stretnutia - Městský úrad Liptovský Mikuláš, č. dveří 805 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši počas stránkových dní (pondelok od 8~ ~ 11— 
a od 12— ~ 15—, středa od 82 1 1-  a  od 12^- I6m ,  piatok od 8^-  ll2 1 1  a od 12M~ \5m )  
a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania móžu svoje námietky a pripomienlcy uplatnit' najneskór na ústnom 
pojednávaní, inalc na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stánoviská 
dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podl'a § 61 ods. 6 
stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia. 

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

Štúrova " /A 

Ing. Alena Vinčurová 
poverená vedením odboru ÚR a SP 



Doručuje sa 
- Peter Baláž, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 
- Zora Balážová, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 
- Želmíra Staroňová, Sihoťská 275, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné 
- Ján Staroň, Sihoťská 275/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné 
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11 
- Martin Holéci, Vranov 32/501, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 031 01 Liptovský Mikuláš 

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 spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto Iehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným spósobom 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, 

03101 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

2 0 -07- 2015 - 4 -00- 2015 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Oznámené iným spósobom (alcým) ..... dňa: 
2 0 -07- 2015 
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MĚSTSKÝ ÚRAD 
931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

0 - 1  


