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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

uL Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo 2015/07136-003/Le 
Vybavuje: Ing. Letavajová 

V Lipt. Mikuláši 15.1.2016 

044/5565341 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústného pojednávania 
/ Veřejná vyhláška / 

ELTENDER s.r.o. so sídlom Partizánska cesta 71, Banská Bystrica zastúpený JOPAING 
s.r.o. Jilemnického 20, Liptovský Mikuláš podali dňa 17.1.2016 na tunajšom úřade návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby vonkajšie NN rozvody ul. Zápotockého 
a Čsl. brigády na pozemkoch pare. č. KN-C 6585, 6585,1726/69 v k. ú. Liptovský Mikuláš. 

Město Liptovský Mikuláš., zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a 
stavebného poriadku vLiptovskom Mikuláši, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov oznamuje 
začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známým účastníkom 
konania a súčasne upúšťa od ústného pojednávania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť na tunajšom úřade počas stránkových hodin ( 
pondelok, piatok 8,00-11,30; 12,30-15,00 hod. středa 8,30-11,30; 12,30-16,30 hod. ). Dotknuté 
orgány a účastníci konania móžu svoje námietky a stánoviská uplatnit' najneskór v do 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Dotknuté orgány oznámia svoje stáno viská 
vrovnakej lehote, vktorej móžu uplatnit' svoje pripomienky a námietky účastníci územného 
konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potřebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý 
orgán, ktorý bol vyrozuměný o začatí územného konania, neoznámí v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbě, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatněné 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné mohli byť. Toto oznámenie má povahu 
verejnej vyhlášky podFa 39 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou 
zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru 
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Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správného orgánu 
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Odtlaíok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

Obdržia : 
Navrhovatel' JOPAING s.r.o. Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ostatní účastníci konania VET 4your PET s.r.o., Stodolová 1895/5, 03101, Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Na vedomie : 
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽPaD, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Slovák Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 
Středo slovenská energetika -D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
Slovenský plyn. priemysel-D a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ministerstvo obrany sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, Kutuzovova 8 
ENERGOTEL a. s. Milca 44, 010 01 Žilina 


