
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: ÚRaSP 2018/07915-02/ZGu
Vybavuje: Ing. Zuzana Glončáková
Tel.:+421-44 55 65 345
E-mail: zuzana.gloncakova@mikulas.sk

V Liptovskom Mikuláši: 08.10.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením 

a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 podal dňa 04.10.2018 žiadosť o povolenie zmeny 
stavby pred jej dokončením na stavbu „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 
773 a 774 na ulici Jilemnického“, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 
333/3 (KN-E 350/2, KN-E 351/202, KN-E 6703/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným 
dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš pod č. 
MsÚ/ÚRaSP 2016/02938-05/BRM zo dňa 31.05.2016. Zmena sa týka nahradenia 
parkovacích miest novými v rovnakom počte, umiestnenie nových parkovísk bude oproti 
bytovému domu s. č. 774. Premiestni sa stĺp verejného osvetlenia, a na mieste pôvodne 
navrhnutého ostrovčeka bude zriadená súvislá plocha zo zámkovej dlažby. Budú doplnené 
nové dopravné značky B3 spolu s dodatkovými tabuľami E12 s textom na začiatku a na konci 
vetvy.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. 
(o pozemných komunikáciách) v znení neskorších predpisov zastúpené Spoločným obecným 
úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje 
začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom. Vzhľadom na to, že 
podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania
od 8-~ 12—a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši počas stránkových dní (pondelok 

a od 12^~ 15—, streda od 9M~ \2m a od 12M~ 16M, piatok od 8—~ 12—a od 12—~ 15m).
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia 

tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 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 v určenej lehote
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svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou 
súhlasia.

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

V zmysle § 42 ods. 5) stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť.

SF OTOČNÝ OSECNÝ ÚäAIQ
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláíi 
Štúrova 1339/41, OJl 42 ikuláá

Ing. Katarína Šuveríková 
vedúca odboru ÚR a SP

Doručuje sa
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 00 315 524
- Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ing. Ján Mudrík, DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 04 Liptovský Mikuláš
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 

umiestňovanou stavbou „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na 
ulici Jilemnického“ sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí 
byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie životného 

prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - Staré 
Mesto

- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
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- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 
služieb, 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, 
Československej armády 7, 974 31 Banská Bystrica

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš - 

Liptovská Ondrašová
- Profi-net, s.r.o., l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
- FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
- LMT, a.s., l.mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok
- 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Úradný záznam
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Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa :

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa :

Oznámené na webovej stránke mesta /obce/ :
(Elektronická tabuľa, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...)

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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