
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
číslo: MsU/UR a SP 2016/06791-02/Sar V Liptovskom Mikuláši: 03.11.2016 
Vybavuje : Ing. Šaravská, Tel: 044 / 5565 341 
edita.saravska@mikulas.sk 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
Oznámenie o začatí stavebného konania podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších 

predpisov a upuštění od ústného pojednávania. 

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, (IČO: 36 442 151) v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M Trstená, Sídlisko 
Západ 1053/51, 028 01 Trstená podal dňa 26.10.2016 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová - NNK pre IBV Galko" 
na pozemkoch - liniová stavba k. ú. Liptovská Ondrašová, na ktorú bolo vydané územné. 
rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚR a SP 2016/04823-05/Šar dňa 
26.09.2016. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Popis stavby: Účelom stavby je zasmyčkovanie existujúceho VN podzemného kábla l 
č. 266 do novej kioskovej trafostanice TS a výstavba nového NN distribučného vedénia 
a vorikajsej pilierovej rozpojovacej skrine pre nové odběrné miesta. 

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 v Liptovskom Mikuláši oznamuje záčatie stavebného konania v 
súlade s ustanovením § 61 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona dotknutým orgánom 
a známým účastníkom konania. 

Vzhl'adom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuj ú dostatečný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podl'a § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa 
od ústného pojednávania a miestneho zisťovania. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania a 
stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových dní 
(pondelok, středa, piatok). 

Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 pracovných dní od doručenia 
tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov 
štátnej správy potřebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť 
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lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej 
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoPovanej stavbě, má sa za to, že so 
stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

' SPGLOČNÝ OBECNÝ ÚR/J) 
taanného rozhodovania a stavebného poriadku 

\ Liptovském Mikuláši 
Sttom 1989/41, OJI .,3 uvmtttmmi 

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru ÚR a SP 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podFa § 61 ods. 4 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov. Doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa 
písomnosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne 
iným sposobom, najma v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na 
dočasnej úradnej tabuli správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. 
Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia. 

-4 -11-2016 19-11-2011 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD 

831 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 
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Doručuje sa 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
v zastúpení Marek Michtalík, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená 
Ing. Rudolf Galko, Za vodou 119/41, 031 01 Liptovský Mikuláš - 11'anovo 
Ing. Danica Jančíková, J. Dudu 1980/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Anna Spodniaková, Medze 477/5, 031 05 Liptovská Ondrašová 
Ingrid Jančulová, Račianska 1510/33, 831 02 Bratislava-Nové Město 
Ing. Vladimíra Laurenčíková, Mlynarovičova 2452/5, 851 03 Bratislava - Petržalka 
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Liptovská Ondrašová, 031 05 Liptovský 
Mikuláš 
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majů 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou veřejnej vyhlášky v zmysle § 36 
ods. 4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvěšené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 
Milan Michtalík, sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená 

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, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica 
LVS, a.s,, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
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