
Spoloěný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/úRaSP 201 716366-03/AMi V Liptovskom Mikuláši: 26.10.2017
vybavuje; Ing. Andrea Michalková
TeI.H-421 —044/55 65345

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dodatočné upovedomenie účastníkov konania.

Stavebník Ing. Zuzana Vozná a Marek Vozný, Nižné Matiašovce 80, 032 23

Liptovské Matiašovce podal dňa 06.09.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na

stavebu „Rodinný dom“, ktová má byt‘ umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 571/1 v k.ú.

Okoličné, vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka umiestnené na pozemku parc.č. KN-

C 574/1, 570/4, 723 v k.ú. Okoličné a odstránenie stavby „Mtánok“ na pozemku parc. č. KN-

C 571/2 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté konanie o odstránení stavby a spojené

územié a stavebné konaníe.
Mesto Liptovský Mikuláš ako pdslušný stavebný úrad podl‘a * 117 zák. č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov,

v súlade s ustanovením s ustanovením 39a ods. 4, 61 ods. 1 a 88 ods. 3 zák. č. 50/1976

Zb. stavebného zákona pozvánkou pod č. MsUJURaSP 2017/6366-02/AMi zo dňa 04.10.2017

oznámilo začaté konanie o odstránení stavby a spojené územné a stavebné konanie.
VzhPadom k tomu, že úradný oznam nebol doručený všetkým účastníkom konania

z dóvodu adresát neznámy a nie sú známy účastníci, stavebný úrad bude postupovať v nysle
26 ods. 1 zákona č. 71/1 967 Zb., cit: doručenie verejnou vyhláškou použe správny orgán v

prípade, ked‘ účastníci konania alebo leh pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje

osobitný zákon.
Učastnici konania móžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia

tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Do dokladov možno nahliadnuf na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania

a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši red dňom ústneho pojednávania alebo počas

stránkových dni (ndelok od 8— 12 a od 1yQ.. 15, streda od 9— 12 a od 12— 16,
piatokod 8-- 12 aod 12— 15).

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 uptynutím. Ak dotknutý orgán podVa 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej

alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z M‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovaf, predloží jeho zástupca písonmú

plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktoiý sa nechá zastupovaf.

ľ J

Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru URaSP

SPÚLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
.cnir.hr r‘iiniti‘vania a stavebnéht poriadku
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnutePností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podľa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o úzcmnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej

vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vvvesené v mieste obvykiým spbsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský
Mikuláš. Posledný deň 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.

Na vedomie
- Ing. Zuzana Vozná, Nižné Matiašovce 80, 032 23 Liptovské Matiašovce
- Marek Vozný, Nižné Matiašovce 80, 032 23 Liptovské Matiašovce
- Ing. Martin Kroulík, Sihotská 277/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mgr. Jana Krouliková, Sihotská 277/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovenský pozemkový fond. Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
- Nadežda Pačanová, Senická 624/3, Liptovský Mikuláš
- Aima Halahijová, Športová 1190/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Zdena Halahijová, Slavnice 68,01854 Slavnica
- Mária Halahijová, Okoličné 361, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Ing. Vladimir Genšiniak, Sihelné 208, 029 46 Sihelné — projektant
- Ing. Miroslav Rentka, Vavrečka 436, 029 01 Námestovo — stavebný dozor
- Zelmíra Staroňová, Sihoťská 275/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Ján Staroň, Sihoťská 275/6. 03 I 04 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP — úsek SSOH, Vrbická

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ohesný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika— Distribúcia, a.s., Pri Rajčiarike 2927/8, 01047 Zilina
- Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - s doručením

na odbor ZP a dopravy

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa:

76-10-2017 10 -11- 2017
Vyvesene dna‘ Zvesene dnw

Omámené mým spósobom (akým). ‚L dňa‘ ‚‚.
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