MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 201 7t041 06-03/Šar

Liptovský Mikuláš: 16.06.2017

Stavebník: Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ziadosť o stavebné povolenie stavby: „Pristavba, nadstavba a stavebné úpravy rodiHného
domu s. Č. 32“.

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Ing. Jana Lipovská Štiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 12.05.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristavba,
nadstavba a stavebné úpravy‘ rodinného domu s. Č. 32“ na pozemku parc. Č. KN-C 100 a 106
k. ú. Bodice. Uvedeným dňom boto začaté spojené územné a stavebné konanie.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa * 117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5
písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom
konaní a po preskúmani podľa ustanovenia 37, 62 a * 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) rozhodol takto:
Stavba „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. Č. 32“ na pozemku
parc. Č. KN-C 100 a 106 k. ú. Bodiee sa podľa 39, 39a ods. 2 a * 66 ods. 1 stavebného
zákona
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Druh a účel povol‘ovanej stavby: stavba na bývanie rodinný dorn
-

Popis stavby:
Existujúci rodinný dom je umiestnený v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš,
katastrálne územie Bodice. Jedná sa o murovaný, Čiastočne podpivniČený, jednopodlažný objekt s
podkrovím, prekrytý sedlovou strechou. Projekt rieši prístavbu a nadstavbu k póvodnému objektu
ajeho stavebné úpravy, novú sedlovú strechu so sklonom strešných rovín 42°. nový ŽB strop nad
suterénorn a drevené konštrukcie zastrešenia terasy. Prístup a príjazd na pozemok je z jeho
západnej strany z miestnej kominikácie. Objekt rodinného domu je napojený na verejné
inžinierske siete eXistujúcou vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, elektrická prípojka je

navrhnutá nová. Parkovacie stánie prc osobně auto bude zabezpečené na vlastnom pozemku
investora.
Technické údaje stavby
zastavaná plocha póvodn RD 80,3 m2
prístavba RD 26,5 m2
prístavba prístrešku terasy 13,9 rn2
zastavaná plocha spolu
120.7 m
úžitková plocha— 160.2 m
obytná plocha 63,2 m
obostavaný priestor— 591,04 m
max. výška hrebeňa strechy nepresiahne kótu
cca 0,320 ni nad upraveným terénom.
-

—

-

—

—

-

—

-

—

-

-

—

-

-

+

6,330 rn od kóty

±

0,000 rn, kde

±

0,000 je

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
Pristavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32:
I. PP: existujúce
I. NP: chodba so schodiskom, WC, technická miestnosť, chodba, kúpel‘ňa, izba, obývacia izba,
kuchyňa, drevcná terasa.
obytné podkrovie: chodba so schodiskom, galéria, podkrovie, pracovňa.
Prípojka NN, bleskozvod.
Vodovodná prípojka existuj úca
Kanalizačná prípojka eXistujúca
-

-

-

-

—

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Michal Radič architektúra; Ing. Vladislav Lukášik statika; Pavol Husarčik požiarna
ochrana; Ing. Radoslav Brziak
tepelnotechnické posúdenie, zdravotechnika; Ing. Vladimír
Kičin
NN prípojka, elektroinštalácia a bleskozvod sú to odborne spósobilé osoby. ktoré
zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumcntácie.
—

—

—

—

—

-

Spbsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozernok parc. č. KN-C 100 a 106 k. ú. Bodice je podľa výpisu z katastra nehnuteľností
Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 444 vedený ako zastavané plochy a nádvoria.
-

Súhlas na ňatie pódy z PPF:
nic je potrebný.
-

Frc umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude umiestnená podľa zakreslcnia v projektovej dokumentácii situácie spracovanej na
podklade katastrálnej mapy.
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
-

—

-

Podmienky prc polohové a výškové umiestnenie stavby RD s. č. 32: sa nemení, pristavba
rodinného domu bude umiestnená vo vzdialenosti min. 4,305 m od južnej hranice pozemku
parc. č. KN-c 112/1 k. ú. Bodice; min. 0,485 m od severnej hranice pozemku parc. č. KN-C 99/l
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k. ú. Bodice. Prístavba je obdlžníkového tvaru o pódorysných rozmeroch 4,2 x 5,75 rn; prístavba
terasy je odlžníkového pódorysu o rozmeroch 3,05 x 4,805 m.
Max. výška hrebeňa strechy nepresiahne kótu + 6,330 m od kóty ± 0,000 rn, kde ± 0,000 je cca
0,320 m nad upraveným terénom. Oproti póvodnej výške sa navrhovaná výška hrebeňa strechy
zvýši 00,375 m.
Podmienky napojenia na inžinierske slete a úpravu staveniska:
Napojenie na komunikačnú sieť: stavba je dopravne napojená zjestvujúcej miestnej
komunikácie,
pripojka NN umiestnená bude na pozemku parc. č. KN-C 106 L ú. Bodice. Rodinný dom
bude káblorn vedeným vzduchom ponad cestu napojený zel. stlpa, ukotvený na konzole v štíte
RD a ukončený v elektromerovej skrini ER 1.0, od ER 1.0 bude rozvod pokračovať káblami
CYKY 4Bxl6 mm2 + CYKY 3Axl,5 mm2 do domového rozvádzača „R“..
vodovodná prípojka existujúca
kanalizačná prípojka eXistujúca
vvkurovanie rodinného domu bude elektrické
termokáblami, TUV sa bude pripravovať
v etektrickom zásobníkovom ohrievači.
dažd‘ové vody budú odvádzané samostatným potrubím dažd‘ových zvodov vol‘ne na terén
investora a vsakované.
-

-

-

-

—

—

-

-

—

-

v zmysle 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z. strecha so sklonorn strešných rovin
väčším ako 2S. musí byť vybavená zachvtávačmi zosůvajúceho sa snehu v zmysle pokvnov
v-Ýrobcu krytiny. ktorá bude aplikovaná na stavbu.
-

Fn uskutočňovani stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pni práci na stavenisku, najmä zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a och nane zdravia pri práci, dodržat‘
SIN 92 02W-l až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb spoloČné ustanovenia
SIN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavby.
Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu
stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov,najmá * 43d-i, a prístušné technické normy.
Vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujů podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
—

—

-

-

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.
Spósob uskutočnenia stavby: svojpomocne.
Stavebný dozor bude vykonávať: v súlade s ustanovením 46b stavebného zákona
Ing. Miloš Berník, Demänová 267/16, 031 01 Liptovský Mikuláš

J

Vzhl‘adom k tornu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou
osobou. za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienkv z
hľadiska architektún‘:
stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe
! 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!.
stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD,
na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby,
na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom. ked‘ sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného rozhodnutia,
stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatei‘a,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia,
stavebník musí dbať. aby sa vykonávanými prácarni čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie
je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskymúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada
škody sa rieši podl‘a všeobecných predpisov o náhrade škody (* 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nieje v kompetencii stavebného úradu,
stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
zariadenie staveniska umiestniť na vlastnorn pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu,
zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky. ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita. požiama bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky. ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia nhovovať skutočným hodnotám
požiarnej odolnosti dokladovaných ccrtifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona
Č. 90/1998 Z.z. a vyhlášky MV SR Č. 94/2004 Z.z. v zneni neskorších predpisov skutočné
požiarne odolnosti stavebných konštrukcií predložiť ku kolaudácii,
vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
kornunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné
fmančné náklady bezodkladne.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácic, úpravy okolia stavby a pod.
pred zaČatim výkopových prác požiadať o vy$čenie všetktch podzemných inžinierskych
sletí, ktoré móžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných
nehnuteFností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na priľahlých
pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.
odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnutel‘ností.
po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o ko]audáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
-

-

-

-
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Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Stredoslovenská energetika Distribúcia. a.s., Žilina zo dňa 30.05.2017:
S navrhovanou stavbou súhlasi s nasledovntmi pripomienkami:
1. V predmetnej lokalite katastra stavby resp. Vjej blízkosti sa nenachádzajú energetické
zariadenia v správe SSE-D, a.s.
2. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osób. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných
vedení potrebné ju vytýčit‘.
3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v dan lokalite. Jako
odovzdávacie rniesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
NN poistková skriňa v majetku SSE-D na podpernom bode oproti
Odsúhlasený výkon v (kW): 12— el. kúrenie
4. Pripojenie do distribučnej sůstavy SSE-D bude realizované v zmysle platných SIN a
zákona č. 25L‘2012 Z. L Montáž elektrickej prípojky— nový zvod po sUpe kábLom AYKY
4x25 mm2 a istiacu skriňu SPP2/50A umistnenú na stlpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po
splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vvjadrení. pripojovacej zmluve a po
zaplatení správneho poplatku na účet SSE-D.
5. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (d‘alej RE) umiestnenom
na verejne prístupnorn mieste
na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať
platnému súboru noriem SIN EN 6 1439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov
musia byť splnené technické a obchodné podmienky prislušnej sadzby. Pred elektromerovýrn
rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE
dochád2a k rozde]eniu napájacej sústavy zIN-C na sústavu IN-S, ktorú je potrebné riešiť
mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie
realizovať VanU vybratá odborne spósobilá osoba v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Podrobnosti o podrnienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk.
Odberatel‘ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov
dotknutÝch nehnuteľností. na na ktorÝch je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky
potrebné úpravy na vybudovanie elktrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na
vlastné náklady.
6. Upozorňujeme na skutočnosť, že při zvýšení hodnoty hlavného ističa musí odberateF
uzatvoriť u manažéra Distribučných zákazníckych služieb SSE, a.s., Zilina distribučnú
zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy.
7. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktoith bob vydané (zmena lokality, vstupných
údajov, súvísiacej legislatívy apod.).
—

-

-

-

—

—

-

-

—

‚

-

-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodársha zo dňa 22.05.2017:
Súhbasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia na
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
I. S odpadmi, ktové budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
-

-

)

-

-

3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona
o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť leh zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilně
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a
zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad
pripadne mým vhodným spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad
zo staveniska hned‘ odvážať.
4. Zároveň Vás upozorňujeme, že mestská časť Bodice (celé územie) spadá podľa vyhlášky
MZP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
pod úzernia. v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa
hnedého.

K návrhu sa vyjadrili
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP. úsek štátnej správy odpadového
Distribúcia, Zilmna zo dňa
hospodárstva zo dňa 22.05.2017; Stredoslovenská energetika
30.05.2017.
—

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
neboli uplatnené.
-

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončená stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.
Odóvodnenie:
Stavebník Ing. Jana Lipovská Stiavnieká, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 12.05.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba,
nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu s. č. 32“ na pozemku parc. č. KN-C 100 a 106
k. ú. Bodice.
Stavebný úrad po obdržaní aposúdení žiadosti oznámil dňa 19.05.2017 začatie spojeného
územného a stavebného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Vzhľadom k tornu, že podaná žiadosť spolu s predloženými dokladrni a dokumentáciou
dobre
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú
od
zákona
stavebného
známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil vzmysle 61 ods. 2
lehotu 7
miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania
námietky
prípadné
uplatnené
byť
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli
doručené
a pripomienky. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od účastníkov konania
žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovaná stavbu.
Stavebný úrad spojil podřa 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.
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V uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal
predloženú žiadosf o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 37, * 62 a * 63
stavebného zákona a * 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými
orgánmi štátnej správy a zistil, že urniestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené 43d a 43e a 48 až 52 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov. * 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.
Stanoviská dotknutých orgánov. organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody. ktoré
by bránili povoleniu stavby.
Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
Vznesením Mestského zastupitePstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM Č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.
Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.
Č. 532/2002 Z. L
Vlastníctvo preukázané výpisom z listu vlastnictva Č. 444k. ú. Bodice zo dňa 18.04.2017.
Správny poplatok zaplatený na meste Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v
znení nesk. predpisov: pol. č. 60 písm. a) ods. I = 50,00 €
Poučenie:
Podľa * 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podl‘a * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom SpoloČného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresn úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podFa ustanoveni Správneho
súdneho poriadku.
‚

M

Ing. an Blřháč PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 a 69 ods. 2 stavebného
zákona v znení neskorších preďpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sii
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
úradncj tabuli správncho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie lýka. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa‘

-07- 2017

19 :06- 2017

—

Zvesené dňa

Zverejnene inym sposobonr
‘

LtaoLt‘ SJbLO nESP

t7)tL/b9r

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MEST$*(Ý ÚRAD
831 42 LIPTOVSKÝ MIKU Š

e
Odtlačok pečiatky a p dpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozernkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týrnto pozemkom a stavbám
42 ods. 2 a
móžu byť konaním priamo dotknuté)
formou verejnej vyhlášky v zmysle
69 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.
-

Navedomie
Ing. Jana Lipovská Stiavnická, Björnsonova 1908/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 0]
Liptovský Mikuláš
SSE-D, as., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
Ing. Michal Radič. Javorová 6218,03301 Podtureň
Ing. Miloš Berník, Demänová267/l6, 031 01 Liptovský Mikuláš
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