
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/427l-04/AMi V Liptovskom Mikuláši dňa 10.07.2017
Vybavuje: Ing. A.Michalková
Tel.: +421—044/5565 345
E—mail: andrea.michalkova@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznárnenie

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebník Miloš Mašura a Eva Mašurová, Jilemnického 736, 031 01 Liptovský
Mikuláš, podal dňa 23.05.2017 na Spoločný obecný úrad územého rozhodovania a
stavebného poňadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
„Stavebné úpravy bytu č. 10“, ktorý sa nachádza v bytovom domu pod súp. Č. 1948,
umiestnenom na pozemku parc. č. KiN-C 2494/32 v katastrálnom území LiptovskÝ
Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa *117 zák. č.501l976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších
predpisov a 5 písm. aJ zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s 61 ods. 2 zák. Č.
50/1976 Zb. (stavebného zákona) upúšťa od ústneho pojednávauia a miestneho
zisťovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš — MsU, odbor
územného rozhodovania a stavebného poriadku počas stránkových dní (pondelok od 8.00 —

15.00 hod., streda od 8.30 — 16.30 hod. a piatok 8.00-15.00 hod., obedňajšia prestávka od
11.30 — 2.30 hod.).

Učastníci konania rnóžu svoje nárnietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia
tohto ozuámenia, inak sana ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadost‘
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z lďadiska ním sledovaných záujmov súhlasi.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zasWpovať, predloži jeho zástupca
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.
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Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru URaSP
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Doručuje sa

vlastníkom bytov v bytovom dome, ul. Vrbická súp. č. 1948 sa toto oznárnenie
doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podl‘a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 lb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
povahu verejnej vyhlášky a podl‘a * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí
byť mestom zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa tka.

Na vedomie
— Miloš Mašura, Jilemnického 736, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Eva Mašurová, Jilemnického 736, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 17, 031 05 Liptovský Mikuláš - projektant
— Dušan Media, Nábrežie Dr.A.Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš — stavebný

dozor
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, Vrbická

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
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