
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚŘAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
číslo: UR a SP 2016/04021-03/Sar Liptovský Mikuláš: 14.06.2016 
Vybavuje: Ing. Šaravská, 044 / 5565 344 
e.saravska@,mikulas.sk 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Dodatočné upovedomenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a 
upuštění od ústného pojednávania. 

Stavebník Peter Jančuška (nar.: 30.07.1981) a Ing. Lenka Jančušková (nar.: 
24.06.1982), obidvaja bytom Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 
23.05.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom 
a oplotenie" na pozemku pare. č. KN-C 237/10 a 239/9 k. ú. Benice. Uvedeným dňom bolo 
začaté spojené územné a stavebné 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 po
riadku k předloženému návrhu v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného 
zákona oznámil dňa 27.05.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania a nariadil 
ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.06.2016 o 9,00 hod. na mieste 
stavby. 

Vzhl'adom k tomu, že pri miestnom šetření dňa 14.06.2016 boli zistené nové skutočnosti, 
stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona novým účast-
níkom konania a zároveň oznamuje, že svoje námietky móžu uplatnit' do 7 pracovných dní 
od doručenia tohto oznámenia, inalc na ne nebude prihliadnuté. 

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

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

V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a 
pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatně
né mohli byť. 
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Doručuje sa - účastníkom konania formou verejnej vyhlášky. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podFa § 36 ods. 4 a § 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 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. 

1 5 -06- 2016 3 0 -06- 2016 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Zverejnené iným spósobom:..i r ů Q í é ř . . A .  
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
831 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

Na vedomie 
Peter Jančuška, Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ing. Lenka Jančušková, Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš 

katastrdlny odbor 

Okres 

Liptovský Mikuláš 
Obec 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Kat. územie 

BENICE PRI LIPTOVSKOM MIKULÁ 
Okresný úrad 

Liptovský Mikuláš 
katastrdlny odbor 

Číslo zákazky 
K1 - 762/2016 

Vektorová mapa Mierka 1 : 1000 Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš 

katastrdlny odbor 
KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY 
no parcelu: 237/10,239/9 / /~č\ Y\ 

Vyhotovil 

, oonPl /\TNfc.MNi 
ÚKON SPUt L-

Pečiatka a podpis^— 

Dňo 

23.03.2016 
Meno 

Bílková 
, oonPl /\TNfc.MNi 

ÚKON SPUt L-

Pečiatka a podpis^— 


