
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/6928-02/TBo V Liptovskom Mikuláši: 14.11.2017
Vybavuje: lne. Tomáš Borsík
Tel.: +421—044/5565344
E-mail: tomas.borsil«ämikuIas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmien stavby spojenom
s kolaudáciou stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s. ŽiHna, Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 luma, ICO: 36 442 151 v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Stefanov nad Oravou 132,
027 14 Tvrdošín, ICO: 46 278 605 podal dňa 27.09.2017 na Spoločný obecný úrad úzernného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie dodatočného
povolenia zmien stavby spolu s kolaudáciou stavby „9003 — Liptovský Mikuláš — Palúdzka —

lab. TS LAS „ — liniová stavba v k.ú. Palúdzka.
Prc predmetnú stavbu bob vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš dňa

31.01.2017 pod č. MsU/URaSP 2016/07616-05/Bot.
Vzhradorn k tornu, že stavba je stavebno-technicky dokončená, stavebný úrad v zmysle 88a

ods. 9 spojil konanie o dodatočnom povolení zmien stavby s kolaudačným konaním.

Popis stavby: Účelom stavby hola výstavba nove] VNprípojky pre novú kioskovú TS, výstavba NN
distribučného vedenia a vonka]ších pilierových rozpojovacích skríň pre nové odberné miesta
apreiožka AiN distribučného slipu zo súkrotnnej parcely na mestskú.

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a (stavebný zákon) v znení neskoršich
predpisov a 5 ods.1 písmeno c) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie v súlade s ustanovením * 88a ods.7 a 9 stavebného zákona v súčinnosti s 61 a
80 stavebného zákona, ako aj * 18 ods. 3 zákona č. 7 1/67 Zb. o správnom konaní

oznamuje

začatie konania o dodatočnom povolení zmien stavby spojenom s kolaudáciou stavby dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nadaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:

28.11.2017 o 13.30 hod.

s miestom stretnutia na Mestskom úrade, Štúrova 1989/41. Liptovský Mikuláš
miestnosf Č. 803 o 13.15 hod.

Do dokladov možno nahliadnut‘ pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade počas
stránkových dní /pondelok, streda, piatok/ a pri miestnom konaní.

Učastníci konania můžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskór na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
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V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak v určenej lehote svo
je stanoviská neoznámia, podľa * 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, ŽC so stavbou súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovaf, predioží jeho zástupca písomnú pinů moc
s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

SPGL‘(jčN Y OBLicIý Í5RAB)
Jemného a st; p()riĽriku

‚túrc,v 19$; /
LAJ\

Ing. Katarina Šuveríková
vedúca odboru UR a SP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 61 ods. 4 stavebného zákona v zneni ne
skorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po
dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým spósobom, najmä v
miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasncj úradnej tabuli správneho orgá
nu n na miestc, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

15-11- ‘17 3D -11- 2017
Vnesené dňw
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Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
— Vlastníci dotknutých pozemkov: doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie
— PETROSTAV SK s.r.o., Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín — splnomocnenec
— Ing. Michal Borsík, EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš — projektant
— Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 01001 Zilina
— Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Podtatranského 25,

031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš — Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2,

031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SVS,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOPaK,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
— SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
— Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
— Mesto Liptovský MikuLáš, odbor ZP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Stúrova 1989/41,

031 42 Liptovský Mikuláš
— Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Zilina
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