
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/8195-03/AMi 
MsÚ/ÚRaSP 2018/2263-03/AMi

V Liptovskom Mikuláši dňa 30.01.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Vec:

v v

Stavebník Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v zastúpení Ing. 
Ľudmila Pohančcníková, MBA, riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš - žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia stavby „Rozšírenie existujúcich komunikácií, realizácia 
chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej nemocnice - SO 01 Spevnené, parkovacie 
plochy a rozšírenie komunikácie“

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v zastúpení 

Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
podal dňa 27.11.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie 
existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej 
nemocnice - SO 01 Spevnené, parkovacie plochy a rozšírenie komunikácie“,
nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 320/1, 378/1, 320/9, 320/6, 304 v k. ú. 
Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších 
predpisov a §5 písrn. aJ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších právnych úprav prerokoval žiadosť 
stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti 
rozhodol takto :

Stavba „Rozšírenie existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli 
Liptovskej nemocnice - SO 01 Spevnené, parkovacie plochy a rozšírenie komunikácie“, 
nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 320/1, 378/1, 320/9, 320/6, 304 v k. ú. 
Palúdzka sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

Popis stavby:
Navrhované rozšírenie existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk bude 
v areáli Liptovskej nemocnice. Rozšírenie existujúcej komunikácie je v určitých miestach 
o 1,5 m. Šírka chodníka je navrhnutá 1,5 m, všetky vstupy a vjazdy na chodník sú navrhnuté 
ako bezbariérové, t.j. max. výškový rozdiel medzi komunikáciou a cestou je 20 mm a sklon 
max. 8,0 %. Priečny sklon komunikácií, chodníka a spevnených plôch je navrhnutý 
jednostranný o veľkosti 2,5 %. Odvodnenie parkovacích plôch bude zabezpečené cez uličné 
vpuste, v ktorých budú osadené odlučovače ropných látok do vsakovacieho zariadenia. 
Povrchová úprava rozšírenej komunikácie, parkoviska a chodníka bude tvorená zámkovou
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dlažbou.
Dňa 19.01.2018 bol vykonaný štátny stavebný dohľad v areáli Liptovskej nemocnice na 
ktorom bolo zistené, že budova bez označenia súpisným číslom, ktorá bola v zmysle kópie 
katastrálnej mapy situovaná na pare.č. KN-C 304 v k.ú. Palúdzka, sa na danom pozemku 
nenachádza.
V súlade s §-om 39a, odst. 3 písm d. stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení sa 
nevyžaduje na stavby v uzatvorených priestoroch existujúcich stavieb.

Členenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť 
rozhodnutia

SO 01 Spevnené, parkovacie plochy a rozšírenie komunikácie

Technické údaje:
Vetva A.l - začína na nemocničnej komunikácií a pokračuje smerom východným kde je 
ukončená pri jestvujúcom chodníku. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým parkovacím 
plochám. Počet parkovacích stání - 15 ks. Celková dĺžka komunikácie je 21,16 m a šírka 5,5 
m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/6, 320/9 v k.ú. Palúdzka).
Vetva A.2 - začína na nemocničnej komunikácií a pokračuje smerom severným kde je 
ukončená pri jestvujúcej spevnenej ploche. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým 
parkovacím plochám. Počet parkovacích stání - 18 ks. Celková dĺžka komunikácie je 22,74 m 
a šírka 5,5 m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 
6,50/20 (dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/6 v k.ú. Palúdzka).
Vetva B.l - je tvorená parkoviskom pre osobné vozidlá v počte 8 miest. Prístup bude 
z jestvujúcej komunikácie. Celková dĺžka parkoviska je 24,37 m. (pare.č. KN-C 378/1, 320/1 
v k.ú. Palúdzka).
Vetva B.2 - je tvorená parkoviskom pre osobné vozidlá v počte 18 miest, rozšírením 
komunikácie a chodníkom pre chodcov. Prístup na parkovisko bude z jestvujúcej 
komunikácie, ktorá sa v km 0,030 - 0,07231 rozšíri o 1,5 m, tak aby bola šírka cesty 5,5 m, 
chodník v mieste rozšírenia bude mať šírku 1,3. Celková dĺžka komunikácie - parkoviska je 
72,31 m a šírka komunikácie 5,5 m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou 
prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 (dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/1, 304 
v k.ú. Palúdzka).
Vetva C - začína na nemocničnej komunikácií pri novom chirurgickom pavilóne a pokračuje 
smerom východným, kde je ukončená pri jestvujúcej komunikácií, ktorú je potrebné rozšíriť o
1.5 m a doplniť chodníkom pre chodcov. Celková dĺžka komunikácie je 149,18 m a šírka 6,5 
m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 7,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/1 k.ú. Palúdzka).
Vetva D - začína na nemocničnej komunikácií a pokračuje smerom severným, kde je 
ukončená pri jestvujúcej spevnenej ploche. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým 
parkovacím plochám po ľavej a pravej strane. Celková dĺžka komunikácie je 44,77 m a šírka
5.5 m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná). Komunikácia je doplnená parkoviskom s 30 miestami, z toho 2 
miesta pre osoby s telesným postihom, (pare.č. KN-C 320/1 v k.ú. Palúdzka).
Vetva E - začína na nemocničnej komunikácií a pokračuje smerom severným, kde je 
ukončená pri jestvujúcej spevnenej ploche. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým 
parkovacím plochám. Celková dĺžka komunikácie - chodníka je 43,05 m a šírka 5,5 m. 
Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná). Komunikácia je doplnená pravostranným parkoviskom s 15
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miestami, z toho 1 miesto pre osoby s telesným postihom, (pare.č. KN-C 320/1 v k.ú. 
Palúdzka).
Vetva F - začína na nemocničnej komunikácií a pokračuje smerom východným, kde je 
ukončená pri Vetve E. Jedná sa o doplnenie komunikácie o chodník pre chodcov. Celková 
dĺžka chodníka je 44,11 m + 8,0 m pri Vetve E a šírka chodníka 1,5 m. (pare.č. KN-C 320/1 
v k.ú. Palúdzka).
Vetva G - začína na nemocničnej komunikácií a pokračuje smerom východným, kde je 
ukončená pri jestvujúcej budove. Spevnená plocha zabezpečuje prístup k novým a jestvujúcim 
oddeleniam nemocnice. Celková dĺžka spevnenej plochy je 31,87 m a šírka je cca. 7,8 m. 
(pare.č. KN-C 320/1 v k.ú. Palúdzka).

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemok pare.č. KN-C 320/6, 320/9, 378/1, 320/1, 304 v k.ú. Palúdzka, je vedený ako 
zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu:
Nevyžaduje sa.

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
Ing. Jaroslav Straka - rozšírenie existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk.

Polohové a výškové umiestnenie stavby :
Stavba bude umiestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš k. ú. Palúdzka. Umiestnenie 
stavby bude realizované
z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia

podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v kópii

Napojenie na pozemné komunikácie:
Dopravné napojenie plochy jednotlivých vetiev je navrhnuté v mieste pôvodného vjazdu na 
ulici Palúčanska.

Napojenie na siete technického vybavenia:
Odvodnenie - Vetva A - B bude odvodnená do UV+LO, ktoré sa napojí do vsaku Dranfix 
Twin cez revíznu šachtu. Vetva C bude odvodnená do jestvujúcich UV a dažďovej 
kanalizácie. Vetva D a E bude odvodnená do UV+LO, ktoré sa napoja do vsaku Dranfix 
Twin cez revíznu šachtu. Vetva F bude odvodnená do jestvujúcich UV a dažďovej 
kanalizácie. Vetva G bude odvodnená do jestvujúcich UV a odvodňovacích žľabov.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb, 
príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.
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Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky, firmou na základe výsledku výberového 
konania. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v termíne do 15 
dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti 
autorizovaným geodetom a kartografom a vytýčenie predložiť na stavebnom úrade.

- Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 
kolaudácii.
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viesť stavebný 
denník.

- Stavebník je povinný požiadať o vydanie rozhodnutia na vyrub stromov - Mesto 
Liptovsky Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä 
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude 
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osôb.

- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte 
pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH .

- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
ŠSD.

- Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej 
stavby.

- S odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladať v súlade so 
zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. 
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu 
uhradiť podľa platných predpisov.

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlej komunikácii, je potrebné 
zabezpečiť jej ochranu pred znečistením.

- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susednej nehnuteľnosti..

- Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta.
Dodržať ochranné pásma. STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.

- Križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
- Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva
v rozhodnutí pod č. MsÚ/ŽP-2017/02925-05/Smt zo dňa 12.04.2017 dáva súhlas na 
výrub 8 ks stromov rastúcich na pozemku pare.č. KN-C 320/1 v k.ú. Palúdzka.

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek ŠSOH vo 
vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/009998-002-MA zo dňa 19.09.2017 súhlasí za
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dodržania podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 

s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej 
osobe.

- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len 
oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich 
zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných 
odpadov, bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku 
je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a 
zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hneď odvážať.

- Zodpovedná osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie je povinná nakladať 
s odpadmi z rekonštrukcie komunikácie v súlade s § 77 ods. 3,4 Zákona NR SR č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

- Prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z ORL a jeho 
odovzdanie oprávnenej oorganizácií.

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej
správy v rozhodnutí pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/012910-3/Mk zo dňa
30.11.2017 povoľuje vybudovať vodnú stavbu SO 02 Dažďová kanalizácia.

v

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej vodnej
správy vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/010634-2/Mk zo dňa
25.09.2017 z vodohospodárskeho hľadiska s realizáciou stavby súhlasíme.

K návrhu sa vyjadrili :
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva zo dňa
12.04.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 19.09. 2017; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 30.11.2017, Okresný 
úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy zo dňa
25.09.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 
52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo 
dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými dokladmi o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, nakoľko končenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 
stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre právnych nástupcov 
konania.
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Odôvodnenie:
Stavebník Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina v zastúpení Ing. 

Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. 
Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš podal dňa 
27.11.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie existujúcich 
komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej nemocnice - SO 01 
Spevnené, parkovacie plochy a rozšírenie komunikácie“, nachádzajúcich sa na pozemkoch 
pare. č. KN-C 320/1, 378/1, 320/9, 320/6, 304 v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo 
začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 29.12.2017 začatie konania a 
upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej 
lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a 
uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania 
stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

Oznámenie o začatí konania bolo riadne doručené všetkým známym účastníkom 
konania. V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.

Dňa 19.01.2018 bol vykonaný štátny stavebný dohľad v areáli Liptovskej nemocnice 
z dôvodu overenia existencie budovy, ktorá mala byť situovaná na pozemku pare.č. KN-C 
304 vk.ú. Palúdzka. Štátnym stavebným dohľadom bolo zistené, že na predmetnom 
pozemku sa žiadna stavba nenachádza.

Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od 
ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením 
názvu firmy a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre 
vykonávanie tejto činnosti.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného 
zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim 
užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu určené § 47 stavebného zákona a nie je v rozpore so zámermi 
rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia.

Umiestnenie stavby a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že 
jej realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Vlastníkom nehnuteľnosti:
Pozemku pare.č. KN-C 320/1, 378/1, 320/9, 320/6, 304 v k. ú. Palúdzka na základe výpisu 
z listu vlastníctva č. 2047 v k.ú. Palúdzka vydaného Okresným úradom, katastrálnym 
odborom Liptovský Mikuláš je stavebník Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 
09 Žilina v celosti.
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Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podaním na Mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš. 
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

/

Ing. Ján Blcliáč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

4 - v^“4 N V
Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona 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.

Na vedomie
- Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou 

MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
- Ing. Jaroslav Straka, Projektová a inžinierska kancelária, Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš - projektant
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, ŠVS, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ulica Podtatranského 25, 031 41 

Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt. 

Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina
- Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava J

•2-M2-Z018Vyvesené v mieste stav^d^:
Vyvesené dňa:...............................
Oznámené iným spôsobom (akým) Aí-ff.ťf. . /rť \k,

Zvesené dňa: 
Zvesené dňa: 

dňa:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ7
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V IO vo

Okres Obec Kat. územie
LIPTOVSKÍ' MIKULÁŠ PALÚD7KALiptovský Mikuláš

Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš
katastrálny odbor

Číslo zákazky Vektorová mapa Mierka 1 :2000

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
A

na parcelu: 378/1

Vyhotovil ÚiCOMS SPOPLATNENÝ
Dňa Meno

Ján Ondráš01.02.2018

Pečiatka o podpis
■a


