VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA:

"9

ZVESENÁ DŇA

2 4. -09- 2016

PODPIS:

Město Liptovský Mikuláš

t

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

číslo: IIRaSP 2016/03238-03/Vi

V Liptovskom Mikuláši dňa 5.9.2016

Vybavuje : Ing. A.Vinčurová,
tel. č. 044/5565 340

Navrhovatel': Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina IČO 36442151 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) v k.ú. Liptovský Mikuláš, KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C
583/3 (KN-E482), KN-C960 (KN-E 960), v k. ú. 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C
6665 (KN-E 6665), KN-C4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E
6624/2), KN-C 6624/4, KN-C4240/23, 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. ÚRaSP 2015/02511-03/Zt.
Pretože návrh neobsahuje predpísané náležitosti ( přílohy ) a neboli doložené ani na
konaní spojenom s miestnym šetřením dňa 25.8.2016 město Liptovský Mikuláš, ako pří
slušný 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 Vás vyzýváme, aby ste
v zmysle § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a v súlade s §19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní podaný návrh doplnili o doklady, ktoré sú podmienené doložit' do vydania kolaudačného rozhodnutia v stavebnom povolení pod č. ÚRaSP 2015/02511-03/Zt a to :
•
•

Zmluvu s SVP š.p. Banská Stiavnica o zriadení věcného břemena na miesto
križovania toku KN E 960 - vodné plochy
Zápis o odovzdaní stavebného úseku cesty SC Žilinského samosprávného kraja

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 predpi
sov a §5 písm. a/ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný po
riadok a bývanie, podl'a §29 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. kolaudačně konanie
přerušuje
na dobu 9C dní od doručenia tohto rozhodnutia, alebo do doplnenia návrhu.
Ak žiadosť v uvedenej lehote nebude doplněná uvedenými dokladmi, stavebný úrad
kolaudačně konanie zamietne v zmysle podfa §81b stavebného zákona.

i

Odóvodnenie :
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina IČO 36442151 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) v k.ú. Liptovský Mikuláš, KN-C 583/1, KN-C 583/2, KN-C 583/3
(KN-E482), KN-C960 (KN-E 960), v k. ú. 11'anovo a na pozemkoch parc.č. KN-C 6665
(KN-E 6665), KN-C4342/4, KN-C 4342/5, KN-C 6624/7, KN-C 6624/2 (KN-E 6624/2),
KN-C 6624/4, KN-C4240/23, 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.
ÚRaSP 2015/02511-03/Zt.
Návrh nakolaudáciu stavby bol posúdený na ústnom pojednávaní spojenom
s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 25.8.2016.
Pretože v konaní boli zistené nové skutočnosti, návrh neobsahuje predpísané náležitosti (
přílohy ) a neboli doložené ani na konaní spojenom s miestnym šetřením dňa 13.8.2015 sta
vebný úrad vyzval navrhovatel'a, aby ste v zmysle v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000
Z. z. a v súlade s §19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podaný návrh doplnili
do 90 dní od doručenia tohoto rozhodnutia o nasledovné doklady :
• Zmiuvu s SVP š.p. Banská Štiavnica o zriadení věcného břemena na miesto
križovania toku KN E 960 - vodné plochy
• Zápis o odovzdaní stavebného úseku cesty SC Žilinského samosprávného kraja
a súčasne konanie prerušil.
Z uvedeného dóvodu stavebný úrad vyzval výzvou na doplnenie dokladov, súčasne týmto
rozhodnutím konanie prerušil na dobu 90 dní, alebo do doplnenia návrhu.
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o přerušení konania sa podl'a §29 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. ne
možno odvolat'.

Ing. Jáít Eflcháč, PhD.
primátor města

Doručuje sa
Vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a nehnutePností - doručuje sa veřejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podl'a § 26 zákona č. 71/1967 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 obvyk
lým 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 ob
vyklým, najma na internete, v miestnoin 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, Búdková 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 Lip
tovský Mikuláš,
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptov
ský Mikuláš,
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPK, Vrbická 1993, 031 01 Lip
tovský Mikuláš,
Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mi
kuláš,
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. Ja
nečka 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.

