
OBEC BENABIKOVA 
Obecný úrad č. 17, 032 04 Beňadiková 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05468-05/MIC V Liptovskom Mikuláši 07.12.2016 
Vybavuje Ing. Michálková 
Tel. 044/5565345 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Žiadatel': Ing. Ján Jakubčiak, Štúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš - návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd na pozemok a účelová cesta" 

R O Z H O D N U T I E  
o přerušení konania o umiestnení stavby a výzva na doplnenie návrhu 

Dňa 16.08.2016 podal navrhovatel' Ing. Ján Jakubčiak, Štúrova 1349/39, 031 01 
Liptovský Mikuláš, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd na pozemok 
a účelová cesta" - liniová stavba na pozemku parc.č. KN-C 288/6, 356/8, 288/13 v k.ú. 
Beňadiková a 1260/5, 1259/5, 1245/2, 1259/6 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo 
začaté územné konanie. 

Nakol'ko stavebný úrad výzvou pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/05468-04/MIC zo dňa 
07.12.2016 stavebníka vyzval, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, obec 
Beňadiková žastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši ako příslušný stavebný úrad podl'a § 117 a §119 ods.3 zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom 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 podl'a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, stavebné konanie na dobu 30 dní alebo do doby doplnenia návrhu 

p ř e r u š u j e .  

Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že ak v určenej lehote nedostatky podania nebudú 
odstránené, územné konanie bude zastavené podFa § 35 ods. 3 písm. stavebného zákona. 

Odóvodnenie: 
Dňa 16.08.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Vjazd na pozemok a účelová cesta" - liniová stavba na pozemku parc.č. KN-C 288/6, 
356/8, 288/13 v k.ú. Beňadiková a 1260/5, 1259/5, 1245/2, 1259/6 v k.ú. Okoličné. 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil dňa 
07.10.2016 podPa § 36 stavebného zákona začatie územného konania a dňa 03.11.2016 
vykonal ústné pojednávanie s miestnym zisťováním. VzhTadom k tomu, že po miestnom 
zisťovaní došlo kzisteniu nových skutočností (chýbajúce: stanoviská), dňa 07.12.2016 
stavebný úrad vyzval stavebníka v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na doplnenie podanej 
žiadosti, stavebný úrad konanie prerušil. Zároveň stavebný úrad stavebníka upozornil, že ak 



v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, stavebné konanie bude podl'a § 35 ods. 3 
písm. stavebného zákona zastavené. 

Poučenie: 
Proti rozhodnutiu o přerušení konania sa podl'a § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

nemožno odvolať. 

- Ing. Ján Jakubčiak, Štúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Slovenský vodohospodářsky podnik, štátny podnik, odštěpný závod Piešťany, Správa 
povodia horného Váhu, Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok 
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Vlastníci susedných nehnuteťností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto rozhodnutie nitá povahu verejnej vyhlášky podl'a § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
a musí byť vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
města Liptovský Mikuláš a obce Beňadiková. Posledný den tejto lehoty je dňom 
doručenia. Sáčasne musí byť obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, 
najma na internete, vmiestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na 
mieste, ktorého sa týka. 
Na vedomie 

- Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, oddelenie cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a verených priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

Lipt. Mikuláš 
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 

031 01 Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 
1993, 031 Lipt. Mikuláš 
Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 
Lipt. Mikuláš 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 
Lipt. Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed 
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 

Doručuje sa 

031 01 



Slovenská správa ciest, Investičná výstavby a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, 
010 01 Žilina 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

1 3 -12- 2018 

13 -12 -2016  7  , , v  2  8  -12 -  2018  Vyvesene dna: Zvesene dna: 

Oznámené iným spósobom (akým) dňa: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAO 

831 4Ž LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 


