SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 04.01.2018
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/08566-02/ESar
Vybavuje: Ing. Šaravská, Tel: 044 / 5565 341
edita.saravska(/)rnikuIas.sk

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania podl‘a 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a nariadenie ústneho pojcdnávania.
Stavebník CD profil, s.r.o. (IČO: 31 615 830), ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský
Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš 010
podal dňa 18.12.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly“ na pozemkoch parc. č. KN-C 5477/16, 35,
37, 38, 42, 43, 51 a 53 k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné
konanie.
-

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podl‘a 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 územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného
konania v súlade s ustanovením
61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariad‘uje ústne poj ednávanie
spojené s miestnym zist‘ovaním, ktoré sa uskutoční dňa

30.01.2018 o 13,30 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, č. dverí 805 o 13,15 hod.
Do dokladov lTložnO nahliadnut‘ na Spobočnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových dní
(pondelok, streda, piatok).
Účastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit‘ najneskór na ústnom
pojednávaní, 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 žiadost‘
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podl‘a 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

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

SPOLOČNY OBECNÝ ÚRAD
pOľiadku
úzernného rnzhc Hvana inho
hcn s1UiZ‘I
V
Šturova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru UR a SP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 61 ods. 4 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnost‘ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne
mým spósobom, najmä v miestnej tJači, 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.

-5-01- 2018
Vyvesené dňa

Zvesené dňa

20 -01- 2018

Zverejnené mým spósobom
MST() liPTOVSKÝ MIKUlÁŠ
ME8T*(Ý ÚRAD
031 42 UPTQV€KÝ AIl1ULAŠ
O 1

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania (tj. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto
pozemkom a stavbám mé práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozemkorn a stavbám móžu
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.

Na vedornie
JOPAING, s r.o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš
SL—TRADE, s. r. o., 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš
ST. NICOLAUS a.s., 1. mája 113, 031 2$ Liptovský Mikuláš
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, $13 61 Bratislava 1
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditel‘stvo Zilina, Ul. 1. Mája 34, 010
01 Zilina
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, $10 05
Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ZP a pol‘nohosp., Ul. Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Stúrova 1989/41, 031 42 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 01 Liptovský
Mikuláš
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Ing. Jana Lukášiková, SNP 109/11, 031 01 Liptovský Mikuláš projektant
-
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