
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/02569-02/ESar
Vybavuje : Ing. Šaravská, Tel: 044 / 5565 341 
edita.sai'avska@mikulas.sk

V Liptovskom Mikuláši: 31.01.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho
pojednávania.

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš podal dňa 26.01.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie“ na pozemkoch pare. č. 
KN-C 547/18, 547/49, 547/81, 869/1 (KN-E 206/999), 869/2 (KN-E 206/99) a 869/8 - 
líniová stavba k. ú. Demänová, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie obcou Bobrovec 
pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/07867-03/ESar zo dňa 09.01.2018.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Predmetom riešenia je návrh verejného osvetlenia nového chodníka Demänová po pravej 
strane popri štátnej ceste 11/584 Liptovský’ Mikuláš - Demänovská dolina. Oporné body 
verejného osvetlenia budú umiestnené medzi chodníkom a oplotením priľahlých 
nehnuteľností. Trasa je vedená od križovatky ul. Široká po ulicu Mlynisko. Dĺžka trasy 
verejného osvetlenia je 262 m.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 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 územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením 
§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom 
a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou.

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

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

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť 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, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
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alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

v

Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru UR a SP

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 obce 
Bobrovec a súčasne iným spôsobom, 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.
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Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Účastníkom konania (t.j. vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb a osobám, ktoré majú k takýmto 
pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu 
byť konaním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona 
tak, že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho 
úradu a na internetovej stránke.
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Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 
01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania 
vplyvov naŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Správa ciest ŽSK, ul. M Rázusa 104, 010 01 Žilina
SSE-D. a.s., Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina
LVS, a.s.. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Obec Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

3




