
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: " 2 "08- ?016 

ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

17 -08- 2918 Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

j Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Cíšlq. MsU/URaSP 2016/04958-02/VY 
Vybavuje: Ing. Miroslav Vyparina 
Tel.:+421-044/55 65 341 
E-mail: m.vyparina@mikulas.sk 

V Liptovskom Mikuláši: 21.07.2016 

V E Ř E J N Á  V Y H L A S K A  

O z n á m e n i e  
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústného pojednávania. 

Navrhovatel' Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 
010 47 Žilina IČO 36442151 zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, SSE-D a. s., kpt. Nálepku 
16A, 031 80 Liptovský Mikuláš podal dňa 21.4.2015 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš - Ploštin - Zahustenie TS Spanie", NN rozvody, 
VN rozvody, trafostanica, liniová stavba, na pozemkoch parc.č. KN-C 1000 (KN-E297), 
KN-C 1002 (KN-E 951/1), KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3 (KN-E482), KN-C 960 
(KN-E 960), v k. ú. 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665 (KN-E 6665), KN-C 
4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2), KN-C 6624/4, KN-C 
4240/23, KN-C 6624/5, KN-C 6624/6, KN-C 4240/31, KN-C 4240/30, KN-C 4240/29, 
KN-C 4240/19 (KN-E 4238, KN-E 4237)KN-C 4240/16 v k. ú. Ploštin pre ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš dňa 18.06.2015 pod č. URaSP 
2015/02511-03/Zt. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačně konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 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 k předloženému návrhu v súlade s ustanovením § 80 
stavebného zákona nariaďuje ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťováním, ktoré sa 
uskutoční dňa 

25.08.2016 o 09.00 hod. 

s miestom stretnutia na Mestskom úřade, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš č. dv. 805 
o 08.45 hod. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Meste Lipt. Mikuláš - MsÚ, odbore 
územného rozhodovania a stavebného poriadku počas úradných hodin a pri miestnom 
pojednávaní. 

Na ústné pojednávanie si stavebník pripraví najma: 

1. doklady o vytýčení stavby v zmysle stavebného zákona 
2. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a spósobilosti prevádzkových zariadení 

na plynulú a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania 
skúšobnej prevádzky pokial' sa vykonávala 

3. projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom 
4. výkresy, v ktorých sú vyznačené změny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania 

stavby 
5. ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia. Pri stavbách 



povolených po l.júli 1992 aj doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov. 
Účastníci konania a dotknuté orgány móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit' 

najneskór na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. 
Ak sa nechá niektorý zúčastníkov konania zastupovat', předloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'. 

SFOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš Ing. Alena Vinčurovl 
vedúca odboru ÚRaSP 

Doručuje sa 
- Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a nehnuteFností - 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 spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty 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 
- Bc. Ivan Lazar, SSE-D a.s., Pri rajčianke 2927/8, 031 80 Liptovský Mikuláš 
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, 
- Urbár a komposesorát, Pozemkové spoločenstvo 11'anovo, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Ján Kriško, SSE-Da.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
- Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 

01 Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 

Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPK, Vrbická 1993, 031 

01 Liptovský Mikuláš, 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 

Liptovský Mikuláš, 
- Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
- Hydromeliorácie, š.p., Ul. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, 
- Slovenský vodohospodářsky podnik, a. s. OZ Piešťany, Správa povodia Horného Váhu, 

ul. J. Janečka 36, 034 01 Ružomberok, 
- Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. osloboditefov 1, 

031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Správa ciest ŽSK, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš. 


