
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/00572-03/MDa V Liptovskom Mikuláši: 07.02.2018
Vybavuje: Ing. Milan Dačík 
Tel:+421 -044/55 65 344 
E-mail: inilan.dancik@milculas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí konania o zmene účelu časti stavby

Navrhovateľ Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02 v zastúpení Ing. Miroslav 
Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.12.2017 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši návrh na zmenu účelu užívania časti stavby „z kancelárskych priestorov na 
priestory obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)“ na pozemkoch pare. č. KN-C 767 
v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavba sa nachádza v bytovom dome so súpisným č. 4329. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene účelu užívania stavby.
Popis časti stavby: Jedná sa o prenajímateľný priestor označený ako „NP č. 6“ situovaný na 1. nadzemnom 
podlaží, v sekcii C, bytového domu súpis. č. 4329, pare. č. 767/2, ul. Bellova, Liptovský Mikuláš.
Tento priestor bol dosiaľ využívaný ako kancelársky so sociálnym zázemím (kuchyňa, kúpeľňa, wc, sklad...). 
Priestor č. 01 o ploche 29,32 m2 bude rozdelený ľahkou nenosnou deliacou priečkou hr. 100 mm na dva 
vnútorne prepojené priestory č. 01 - 18,38 m2 a č, 02 - 10,63 m2 ktoré budú určené pre obchod a služby.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb.
0 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 k predloženému návrhu v súlade s ustanovením § 85 ods. 1 a § 80 ods.
1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
uskutoční dňa

13.03.2018 o 10.00 hod.

s miestom stretnutia: pred bytovým domom na ul. Bellovej so súpisným č. 4329 
v Liptovskom Mikuláši. Zástupca stavebníka sa dostaví 09:45 na stavebnom úrade (prosím 
zabezpečiť odvoz).

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Meste Lipt. Mikuláš - MsÚ, odbore 
územného rozhodovania a stavebného poriadku počas úradných hodín a pri miestnom 
pojednávaní.

Na ústne pojednávanie si stavebník pripraví najmä:

1. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a spôsobilosti prevádzkových zariadení na 
plynulú a bezpečnú prevádzku, správu o výsledku komplexného vyskúšania skúšobnej 
prevádzky pokiaľ sa vykonávala;

2. projektovú dokumentáciu k zmene účelu užívania;
3. ďalšie doklady v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
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V súlade s § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu účastníci konania a dotknuté orgány svoje 
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude 
prihliadnuté.

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. 03! 42 Liptovský Mikuláš

v

Ing. Katarína Suveríková 
vedúca odboru ÚRaSP

Doručuje sa
Účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, ako nie je stavebníkom a vlastník
pozemku, na ktorom je stavba postavená) formou verejnej vyhlášky v zmysle 
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Liptovský Mikuláš a súčasne iným spôsobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) 
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Na vedomie
- Ing. Ján Beťko, Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 

Liptovský Mikuláš,


