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

Číslo: MsU/URaSP/2018/4072-04/TBo V Liptovskom Mikuláši: 09.10.2018

Navrhovateľ:
LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 
50 786 105 v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
IČO 44 039 701 konateľ Ing. Miroslav Todák

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: Bytový dom LAVENDER

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava - mestská časť 
Staré Mesto, IČO: 50 786 105 v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO 44 039 701 konateľ Ing. Miroslav Todák podal dňa 27.03.2018 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ' Bytový dom LAVENDER ' na pozemku 
pare.č. KN-C 686 v k.ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 
písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
podľa ustanovenia §35 ods.4 stavebného zákona územné konanie

zastavuje

územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal svoj návrh späť.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava - mestská časť 

Staré Mesto, IČO: 50 786 105 v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO 44 039 701 konateľ Ing. Miroslav Todák podal dňa 27.03.2018 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ' Bytový dom LAVENDER ' na pozemku 
pare.č. KN-C 686 v k.ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Na prerokovanie návrhu mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši vykonalo dňa 15.05.2018 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

K územnému konaniu bolo dňa 15.04.2018 doručené vyjadrenie účastníka územného 
konania - Združenia domových samospráv Bratislava ako účastníka konania podľa §34 ods.l 
stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z. z. a dňa 
14.05.2018 doručené námietky a stanovisko účastníkov územného konania na stavbu „Bytový dom 
LAVENDER ", ktoré smerovali proti záväzným stanoviskám dotknutých orgánov.



Stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a §29 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní územné konanie prerušil do doby potvrdenia záväzných stanovísk dotknutých orgánov resp. 
potvrdenia záväzných stanovísk nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.

Na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši bolo dňa 03.10.2018 doručené späť vzatie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §35 ods.4 stavebného zákona územné konanie
zastavil.

V súlade s § 35 ods. 4 ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ 
vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.

Poučenie :
Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného úradu 
územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš .

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných 
prostriedkov je preskúmateľné súdom.
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Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
- LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava - mestká časť Staré Mesto, 

v zastúpení REAL Inginiering, s.r.o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 
rf vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou 

stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie o prerušení územného konania 
doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná 
v súlade s § 26 ods. 2 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.



Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, útvar hlavného architekta,

Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
- OR HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 41 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia,

Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 

pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úseky ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS 

Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, 

ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- SPP - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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