
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2018/4072-02/TBo V Liptovskom Mikuláši: 11.04.2018
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík 
Tel.: +421 -044/55 65 344 
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania 

podľa §36 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

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.

Popis navrhovanej stavby:
Navrhovaná stavba Bytový dom LAVENDER bude umiestnená vo východnej časti Liptovskej 

Ondrašovej na pozemku KN-C 686 kú. Liptovská Ondrašová.. Zo severnej strany pozemok 
ohraničuje ulica Pod Čerencom, zo západnej strany ulica Sama Bohdana Hroboňa, z južnej strany 
ulica Tehliarska a z východnej strany je existujúci bytový dom (4.NP.). Stavba má navrhnutý 
nepravidelný lichobežníkový pôdorys a bude obsahovať jedno podzemné podlažie, 3 nadzemné 
a jedno ustupujúce podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako 50 % zastavanej plochy 
predchádzajúceho (predposledného) podlažia. Nad najvyšším podlažím je navrhnutá plochá strecha.

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, odkanalizovaný do verejnej 
kanalizácie a vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne + príprava TUV. Parkovacie plochy pre objekt 
budú vybudované z južnej strany objektu.
Objektová skladba navrhovanej stavby:
- SO 301 - Bytový dom
- SO 302 - Spevnené plochy
- SO 303 - Sadové úpravy
- SO 304- Vodovodná prípojka
- SO 305 - Plynová prípojka

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a 
stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa §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 v súlade s 
ustanovením § 36 ods.l) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

SO 306-Prípojka NN 
SO 307 - Splašková kanalizácia 
SO 308 - Dažďová kanalizácia 
SO 309 - Telekomunikačná prípojka

nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

15.05.2018 o 09.30 hod.
so zrazom pozvaných na mieste stavby.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade počas 
stránkových dní a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože 
na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.
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V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a obec, inak sa v zmysle §36 
ods.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

V zmysle § 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 
mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

rSPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
azemnéhi; rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši 
Šti'vovt. I9t9/41, 031 42 Liptov -k ý Mikuláš Ing. Katarína Šuveríková

vedúca odboru ÚRaSP

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 
if vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou 

stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej 
vyhlášky

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (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 v mieste obvyklým 
spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v 
miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého 
sa konanie týka.

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
- LYS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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S0306 PRÍPOJKA NN
S0307 PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
S0308 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
S0309 TELEKOMUNIKAČNÁ PRÍPOJKA

Lavender m 1:100..by t o vy dom
iL:Óndraäová KN-C 686, investor: LAVENDER JASNÁ s.k r. o.

výkres, č.)na n


