
Společný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsU/URaSP 2016/05172-06/BAN V Liptovskom Mikuláši: 27.09.2016 
Vybavuje: Ing. Milan Dančík 
Tel.:+421 -044/55 65 341 
E-mail: mi lan .dancik@mikulas.sk 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Bodatočné upovedomenie o začatí územného konania 
a upuštění od ústného pojednávania. 

Stavebník ELAN s.r.o., so sídlom ul. 1. mája 35/115, 031 05 Lipt. Mikuláš podal dňa 
25.07.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na „Stánok suvenírov 2" 
na pozemku pare. č. KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C 1061/499, KN-E 509/402, 
KN-C 1160/1, KN-C 1160/7 v k. ú. Lipt. Ondrašová.. Uvedeným dňom bolo začaté 
územné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podPa § 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 stavebného zákona oznámil 
dňa 10.08.2016 začatie stavebného konania a nariadil ústné pojednáváme spojené s miestnym 
zisťováním na deň 30.08.2016. 

Vzhl'adom k tomu, že pri miestnom zisťovaní dňa 30.8.2016 boli zistené nové skutečnos
ti, stavebný úrad oznamuje začatie územného konania formou verejnej vyhlášky v súlade 
s ustanovením §36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, novým účastníkom konania 
a zároveň oznamuje, že svoje námietky móžu uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia 
tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úřade územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústného pojednávania počas stránko
vých dní (pondelok od 8:00 ~ 11:30 a od 12:30 ~ 15:00, středa od 8:30 ~ 11:30 a od 12:30 ~ 
16:30, piatok od 8:00 ~ 11:30 a od 12:30- 15:00). 

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 uplat
něné mohli byť. 
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Doručuje sa 
- Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré 

majů k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky 
v zmysle §61 ods. 4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podI'a § 36 ods. 4 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpi-
sov a podFa §26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručenie veřejnou vy
hláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Lipt. Mikuláš a súčasne iným spósobom (webové sídlo města) alebo na dočasnej úradnej 
tabuli správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej 
lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: 
o \  13-10-2016 

Zvesené dňa: 
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

MEST9KÝ ÚRAD 
®31 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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Zverejnené iným spósobom:. 

Na vedomie 
ELAN s.r.o., ul. 1. mája 35/115, 031 05 Lipt. Mikuláš 
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Investor ELAN s.r.o., ul. 1. mája 35/115, 031 01 Lipt. Mikuláš 

//f ICr píusTl 
Můbrežl© JI. ICráíta «3i9 \ 
131 Ol Liptovský Mikuláš\ J 

Miesto stavby k.ú. Liptovská Ondrašová //f ICr píusTl 
Můbrežl© JI. ICráíta «3i9 \ 
131 Ol Liptovský Mikuláš\ J Zodp. projektant Ing. Miroslav VRBACKÝ 

//f ICr píusTl 
Můbrežl© JI. ICráíta «3i9 \ 
131 Ol Liptovský Mikuláš\ J 

Stavba 

STÁNOK SUVENÍROV 2 
Stupeň PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTÉ Zak. číslo 08-11 Sada č. 

4 
Profesia 111 - ARCHITEKTURA Dátum 12/2015 

Sada č. 

4 
Vypracoval Ing. Tomáš MANÍK Mierka 1:250 

Sada č. 

4 

Kreslil Ing. Tomáš MANÍK Formát 6xA4 

Sada č. 
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Výkres SITUÁCIA OSADENIA STAVBY 
Číslo 
výkresu C1 

Sada č. 
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