Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41,03142 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/00365-04/MDa

V Liptovskom Mikuláši: 07.07.2017

Vybavuje: Ing. Milan Dančik
Tel.: +421 044/5565341
E-mail: milan.dancik(ämikula,.sk
—

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednáva
nia a miestneho zisťovania
podľa

61 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku (sta
vebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník CYRO s.r.o, so sídlom Priemysclný zóna 527, 031 04 Lipt. Mikuláš, IČO 36
375 829 v zastúpení RTC plus, s.r.o., so sídlom Ing. Vrbacký Miroslav, Nábrežic J. KráI‘a
4359, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO 44 512 104, podal dňa 18.01.2017 na Spoločn obec
ný úrad územného rozhodovania a stavebného poňadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o
vydanie stavebného povolcnia na „S003-Prístupová cesta, S004-Parkovisko“ na pozemku
s parc. č. KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C1061/499, KN-E 509/402, KN-C 1160/1,
KN-C 1160/7 v L ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanic. Na stavbu bob vydané územně rozhodnutie zo dňa 25.10.2016 pod č. MsU/URaSP
2016/05172-07/DAN.
Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa * 120 ods. 1, 2 zá
kona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpi
sov (stavebný zákon) a * 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov. ako správným orgánom podľa 13 ods. 5 zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zdadení v znení neskorších predpisov zastúpené Spobočným obecným úradom
územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje začatie stavebného konania zná
mym účastníkom a dotknutým orgánom podfa * 61 ods. 4 stavebného zákona. Vzhb‘adom k
tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatoč
ný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa stavebný úrad v súlade s * 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zist‘ovania.
Podľh 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje re účastnikov konania lehotu, do
ktorej móžu uplatníť námietky do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia,
a zároveň ich upozorňuje. že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
Podfa 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konariia.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, staveb
ný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý
orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej alebo predlže
nej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nim
sledovaných záujmov súhlasí.
Do dokbadov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas stránko
vých dní (pondebok od 8:00— 11:30 a od 12:30 15:00, streda 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‘, predloží jeho zástupca písomnú pinů
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru UR a SP

Doručuje sa
Učastnikom konania (stavebník, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo mé
práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných ne
hnuteľnosti /pozemkov a staviebĺ) formou verejnej vyhlášky v zmysie 61 ods. 4 stavebné
ho zákona.
-

Toto oznámenie má povahu vercjnej vyhlášky podl‘a * 61 ods. 4 Č. 50/1976 Zb. o územ
nom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesi po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Uptovský Mikuláš a súčasne mým spůsobom (webové sídlo mesta1
miestny rozhlas) alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na miestc, ktorého
sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD
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Zverejnené in spösobom:.R..

Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Žilina. Mariánske námestie 19, 010 01 Zilina.
Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104. 010 01 Zi]ina,
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeřstvo Odštepného závodu Piešťany, Ná,
brežie I. Krasku Č. 3/834, 921 80 Piešťany
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. osloboditeFov 1,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOH, SVS, SSOPaK Vr
bická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a iesný, Kollárova 2, 031 01 Liptov
ský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad hlavného architekta, ul. Stúrova 1989/41, 03 I 42
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZPaD, oddelenie CD, PKaVP,
Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
TATRY MOUNTAIN RESORTS, a. s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
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