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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo : URaSP 2015/06078-004/Le V L .  M i k u l á š i  d ň a  27.1.2016 

Archív SB a. s. so sídlom Priemyselná 19474/11, Liptovský Mikuláš zastúpený RTC plus s. r. 
o. J. Král'a 4359, Liptovský Mikuláš 
- návrh o územné rozhodnutie o umiestnení stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš na 
pozemkoch pare. č. KN-C 5202/9, 5202/10 v k. ú. Liptovský Mikuláš 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad v zmysle § 117 v spojení s 119 ods. 1, 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov a § 5 písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená primátorom města ako správným orgánom 
podl'a § 13 ods. 5 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, posúdil 
návrh Archív SB a. s. so sídlom Priemyselná 19474/11, Liptovský Mikuláš zastúpený RTC 
plus s. r. o. J. Král'a 4359, Liptovský Mikuláš na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš na pozemkoch pare. č. KN-C 5202/9, 5202/10 
v k. ú. Liptovský Mikuláš a podl'a § 35 ods. 2 stavebného zákona územné konanie 

Odovodnenie : 
Dňa 29.10.2015 podal Archív SB a. s. so sídlom Priemyselná 19474/11, Liptovský Mikuláš 

zastúpený RTC plus s. r. o. J. KráPa 4359, Liptovský Mikuláš návrh na vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš na pozemkoch pare. č. 
KN-C 5202/9, 5202/10 v k. ú. Liptovský Mikuláš. 

Stavebný úrad po oboznámení sa so žiadosťou stavebníka zistil, že táto žiadosť nie je úplná a 
písomne vyzval stavebníka dňa 16.11.2015, aby odstránil nedostatky v lehote do 60 dní odo dňa 
doručenia výzvy a to situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy ( 
pare. čísla pozemkov ) so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy - zakótovať 
odstupy od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, list vlastníctva a súhlas vlastníka pozemku 
pare. č. KN-C 5202/10, vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí 
vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, kladné stanoviská dotknutých 
orgánov a to najma Okresného úřadu odboru starostlivosti o životné prostredia úsekov štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia 
Liptovský Mikuláš, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš, Tcom a. s. 
Bratislava; vlastníkov technického vybavenia územia na ktoré sa stavba napája resp. křižuje ( 
připadne vyjadrenia SSE že existujúca trafostanica je ostrovnou trafostanicou ) vrátane dodávatel'a 
tepla vo vymedzenom území, osvedčenie Ministerstva hospodárstva na výstavbu energetického 

R O Z H O D N U T I E  
(Veřejná vyhláška) 

z a s t a v u j e .  



2 

zariadenia ( připadne povolenie na podnikanie v energetike s mapou vymedzeného územia ), 
závazného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení 
koncepciou rozvoj a obce v oblasti tepelnej energetiky. Zároveň ho upozornil, že inak územné 
konanie zastaví. Súčasne podPa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správný 
poriadok ) v znění neskorších predpisov stavebný úrad konanie prerušil a navrhovatel' prebral 
rozhodnutie dňa 25.11.2015. 

Dňa 7.12.2015 navrhovatel' doplnil situačný výkres s doplněním parcelných čísiel pozemkov a 
so zakótovaním odstupy od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, list vlastníctva a súhlas 
vlastníka pozemku pare. č. KN-C 5202/10, stanoviská dotknutých orgánov a to najma Okresného 
úřadu odboru starostlivosti o životné prostredia úsekov štátnej správy ochrany ovzdušia Liptovský 
Mikuláš, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš, rozhodnutie Úřadu 
pre reguláciu sieťových odvětví na podnikanie na výrobu tepla, rozvod tepla, rozhodnutie Úřadu 
pre reguláciu sieťových odvětví na podnikanie v elektroenergetike s grafickou přílohou. 

Do dnešného dňa neboli doplněné doklady - vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok, 
určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, stanoviská dotknutých orgánov -
Okresného úřadu odboru starostlivosti o životné prostredia úsekov štátnej vodnej správy, štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny ( k spósobu zapracovania pripomienok určených v rozhodnutí 
vydanom v zisťovacom konaní), Tcom a. s. Bratislava; závazného stanoviska obce o súlade 
pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení koncepciou rozvoj a obce v oblasti tepelnej 
energetiky. 

Ak stavebník nedoplní žiadosť požadovaným spósobom a v predpísanej lehote stavebný úrad je 
v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona povinný územné konanie zastavit', keďže dóvody na 
zastavenie konania sú vymedzené taxativně. Vzhl'adom na horeuvedené nemohol stavebný úrad 
pokračovat' v konaní. 

Poučenie : 
Podťa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
podáním na Město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného úřadu územného rozhodovania, 
stavebného poriadku. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad odbor výstavby a bytovej 
politiky Žilina. Právoplatné rozhodnutie správného orgánu druhého stupňa o odvolaní je 
preskúmatefné súdom. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 

"'Pío\ 

Doručuje sa 
RTC plus s. r. o. J. Kráťa 4359, Liptovský Mikuláš 

Obdrží 
Potvrdenie o vyvesení veřej nej vyhlášky 
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Potvrdenie o vyvesení veřej nej vyhlášky 
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