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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Oznámenie o začatí konania o zemne stavby pred dokončením a upustenie od ústného 
pojednávania a miestneho zisťovania 

Stavebník Vlastníci bytov bytového domu ul. Za traťou 606/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v zastúpení Mgr. Gabriel Lengyel, SBD Liptovský Mikuláš KoIIárova 3588, 031 01 Liptovský 
Mikuláš podal dňa 16.02.2016 žiadosť o změnu stavby pred dokončením na stavbu „Zateplenie 
štítov bytového domu Za traťou 606/2" na pozemku pare. č. KN-C 704/4 v k. ú. Okoličné. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením. 

Změna uvedenej stavby spočívá: 
Odstránenie jestvujúceho zatepl'ovacieho systému na štítových stěnách. Realizácia 

zatepl'ovacieho systému z polystyrénu hr. 100 mm na štítových stěnách s přepojením na zateplenie 
priečelia. Na jestvujúci komín bude aplikovaná skoltextilná mriežka s fasádnou omietkou. Komín 
z hornej časti bude chránění klampiarskymi prvkami. 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš č. ÚRaSP 2014/01064-
03/Zt dňa 24.03.2014. 

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 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné rozhodovanie, stavebný poriadok a 
bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku 
oznamuje začatie konania o zmene stavby pre dokončením dotknutým orgánom štátnej správy a 
známým účastníkom konania v súlade s § 68 a § 61 stavebného zákona a upúšťa od ústného konania 
a miestneho zisťovania. 

Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsÚ, oddelenie územného 
rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia počas stránkových dní ( pondelok od 8.00 
- 15.00 hod., středa od 8.30 - 16.00 hod. a piatok 8.00-15.00 hod., obedňajšia přestávka od 11.30 -
12.30 hod.). 

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

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 lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán podťa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej alebo predlženej lehote 

1/2 



neoznámí svoje stanovisko k povoPovancj 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'. 

i. ^ . o u  ,  : y  u f A I  
i; •-umóho ro/hoi ; ji Jio poriad 

v Lipumkom Mikuláši 
štťn",vu \r>031 42 Liptovský Mikuláš 

Doručuje sa 
- Vlastníci bytov bytového domu Za traťou 606/2 - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 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 míeste 
obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spósobom v míeste 
obvyklým, najma na internete, v miestnom rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na 
míeste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Mgr. Gabriel Lengyel, SBD Liptovský Mikuláš Kollárova 3588, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 

01 Liptovský Mikuláš 
- Okresně riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Námestie 

osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
- Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina 

/ 
nj-«*, 

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru ÚRaSP 
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