
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Stúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2017/00727-03/Bot V Liptovskom Mikuláši: 16.02.2017
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421 — 044/55 65344
E-mail: tomas.borsik(rnikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebníci Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPOVLABYT
15, Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš podali dňa 03.02.2017 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy — zateplenie bytového
domu na ul. Ceskoslovenskej brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši“ na pozemku parc.
Č. KN-C 1715/4 vk. ú. Liptovský Mikuláš.

Popis stavby: Jedná sa o stavebné úpravy jestvujúceho bytového domu na ul. ČsL brigády
1878!] 5 v Liptovskom Mikuláši, ktoré spočívajú V znížení energetických nákladov na bývanie.
Tieto budú dosiahnuté celkovým zateplením obvodových stien, strešnej konštrukcie a stropu
nad 1. nadzemným podlažím.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa 1 17 zák. č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších
predpisov a * 5 písrn.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre úzenmé rozhodovanie,
stavebný poriadok a bývanie, oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom
a dotknutým orgánom.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosf s dokladmi a dokumentáciou poskytujú
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa * 61 ods. 1 stavebného zákona,
upúšťa sa podľa * 61 ods. 2 od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania
a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodín
(pondelok, streda, piatok).

Učastníci konania můžu svoje námietky uplatníť do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.

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 žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podl‘a 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasL

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca písonmú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 ods. 4 stavebného zákona v
znení neskorších 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 dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.

n,_2fl17 -3-03-2017
Vyvesené dňa Zvesené dňw

MESTO UPTOVK? vubUS
ME2T9KY ÚRAD

831 42 LIPTOVGKY MIKULAŠ ( /
Odtlačok pečiatky a podpis

oprávnenej osoby
Doručuje sa
4 Společenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

SPOVLABYT 15, Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
- doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie
— Inžinierska kancelária NEUMANN, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Obesný 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
— Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25,

031 41 Liptovský Mikuláš


