MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2017/00727-05/Bot
V Liptovskom Mikuláši: 16.03.2017
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsik
Tel.: +421 044/5 5 65 344
E-mail: tornas.borsikc~mikuIas.sk
—

Stavebníci: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPOVLABYT 15,
Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš

ROZHODNUTIE
o prerušení spojeného územného a stavebného konania
Stavebníci Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPOVLABYT
15, Československej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš podali dňa 03.02.2017 na
SpoloČný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy zateplenie bytového
domu na ul. Československej brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši“ na pozemku parc.
Č. KN-C 1715/4 a KN-C 1715/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob 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, * 5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a * 29 ods. 1 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní, spojené
územné a stavebné konanie
—

p reru š uj e
do doby doplnenia dokladov uvedených vo výzve vydanej pod č. MsÚ/ÚRaSP/20 17/0072704/Bot zo dňa 16.03.2017, najviac na dobu uvedenú vo výzve t. j. 30 dní odo dňa doručenia
výzvy, ktorá je totožná s doručením rozhodnutia o prerušení konania.
Ak žiadosť o stavebné povolenie nedoplníte požadovaným spösobom a v lehote
urČenej v tomto rozhodnutí, stavebné konanie bude zastavené v súlade s ustanovením * 60
ods. 1 a 2 stavebného zákona.
Odóvodnenie:
Stavebníci SpoloČenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov SPOVLABYT 15,
Československej 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 a KN-C 1715/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté
spojené územné a stavebné konanie.
Po jej preskúmaní bob zistené, že nie je predložené potrebné mé právo v zmysle
~ 139 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
na priľahlý pozemok parc. č. KN-C 1715/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš z dóvodu presahu
navrhovanej realizácie loggií bytového domu.
—

Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušenf konania sa podľa *29 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb.
nemožno odvolať. Rozhodnutie o prerušení konania nie je možné preskúmať súdom.

Ing. Ján Bic Č, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Toto rozhodnutie má podľa * 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 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 dcii tejto lehoty je dňom doruČenia. SúČasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
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Odtlaěok pečiatky a odpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
SPOVLABYT 15, Ceskoslovenskej brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
doručenie verejnou vyhláškou
Mesto Liptovský Mikuláš, štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
-

—

Na vedomie
Inžinierska kancelária NEUMANN, s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 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
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25,
031 41 Liptovský Mikuláš
—

~

