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Spoloěný obecný árad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: MsU/URaSP 2016/06910-02/Bot V Liptovskom Mikuláši: 09.11.2016 
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík 
Tel.:+421 -044/55 65 344 
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk 

Oznámenie 
o začatí konania vo veci predlženia platnosti stavebného povolenia 

a upustenie od ústného pojednávania 

Stavebníci vlastníci bytov bytového domu Palučanská 612, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v správě Stavebného bytového družstva Liptovský Mikuláš, Kollárova 3588, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO: 00 222 011 podal dňa 03.11.2016 na Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie 
rozhodnutia o predlžení platnosti stavebného povolenia pod č. ÚR a SP 2014/06208/03-BRM 
zo dňa 13.11.2014 na stavbu „Zateplenie bytového domu 36 b. j." súp. č. 612 nachádzajú-
ceho sa na ulici Palučanská postaveného na pare. č. KN-C 1663/3 v k. ú. Palúdzka. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predlžení platnosti stavebného povolenia vydaného 
mestom Liptovský Mikuláš, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 30.01.2015. 

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 
§ 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 začatie konania vo veci predlženia 
platnosti stavebného povolenia známým účastníkom a dotknutým orgánom. Vzhl'adom k 
tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre po-
súdenie navrhovanej stavby, podl'a § 61 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona 
sa upúšťa od ústného pojednávania a miestneho zisťovania. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši počas stránkových dní. 

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

V rovnakej lehote oznámia svoje stánoviská dotknuté orgány a obec. Ak vurčenej 
lehote svoje stanoviská neoznámia podťa §61 ods. 5 stavebného zákona 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'. 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné mohli 

NY OBECNÝ URAĎ 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši 
Štárova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

cM 
Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru ÚRaSP 



2 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov. Doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písom-
nosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne iným 
spósobom, najma v miestnej tlačí, 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. 
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Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

Doručuje sa 
- Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, Kollárova 3588, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- KOMTERM Slovensko, a. s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 
- BESONE, s.r.o., Ing. Miriam Suchomelová, Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

vlastníkom bytov v bytovom dome Palúčanská súp. č. 612 sa toto rozhodnutie doručuje 
formou verejnej vyhlášky 

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 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Středo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 


