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

Číslo : MsÚ/ÚRaSP 2018/2214-07/AMi 
MsÚ/ÚRaSP 2017/7898

V Liptovskom Mikuláši dňa 08.08.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
Oprava chyby vpísaní zmeny územného rozhodnutia číslo: MsU/UR a SP 2017/7898-
06/AMi. MsÚ/ÚRaSP 2018/2214-06/AMi zo dňa 02.07. 2018

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 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 v Liptovskom Mikuláši, na základe zistenia chyby v písomnom 
vyhotovení zmeny územného rozhodnutia stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/7898-06/AMi, 
MsÚ/ÚRaSP 2018/2214-06/AMi zo dňa 02.07. 2018, stavby „IBV Stošice Liptovský 
Mikuláš“ - líniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoličné, navhovateľom je 
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 506 22 897 v zastúpení Miroslav 
Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš v zmysle zák. č. 71/1967 Zb. § 
47,ods. 6

opravuje

chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia nasledovne:

V texte rozhodnutia na str.č. 3 namiesto

SO 03 Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C
Novonavrhnuté miestne komunikácie vytvoria dopravný systém v obytnom súbore a umožnia 
prístup do jednotlivých objektov. Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné, 
s jednostranným chodníkom. Povrch komunikácií bude z asfaltobetónu a chodníkov zo 
zámkovej dlažby, dĺžka celkom 727,87 m.
Trasa vetvy C sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva I. Vetry A a B sa napájajú 
na na Vetvu C a Vetva A sa napája na Vetvu D. Šírkové usporiadanie komunikácií vetvy 
A,B,C je v kategórií MO 6,5/30, funkčná trieda cesty C3.

Šírkové usporiadanie komunikácie ulica B, C (8,5m):
Šírka vozovky 

Šírka chodníka 
Zelený pás 
Vsakovací kanál

Šírkové usporiadanie komunikácie ulica A (7,50m):
Šírka vozovky 
Šírka chodníka 
Zelený pás

5.50 m
1.50 m 
1,00 m 
0,50 m

5.50 m
1.50 m 
0,50 m
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Odvodnenie je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu do uličných vpustí 
a následne do projektovanej dažďovej kanalizácie.

Komunikácia vetva A, B, C bude umiestnená na pozemkoch pare.č. KN-C 755/15 v k.ú. 
Okoličné.
Vedľa Vetvy C pri napájaní sa na prístupovú komunikáciu II na pare.č. KN-C 755/426 v k.ú. 
Okoličné, budú situované parkovacie státia v počte 7 ks, ktorých povrchová úprava bude 
tvorená retenčnou dlažbou.

má byť správne uvedené :

SO 03 Komunikácie a spevnené plochy vetva A,B,C
Novonavrhnuté miestne komunikácie vytvoria dopravný systém v obytnom súbore a umožnia 
prístup do jednotlivých objektov. Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné, 
s jednostranným chodníkom. Povrch komunikácií bude z asfaltobetónu a chodníkov zo 
zámkovej dlažby, dĺžka celkom 727,87 m.
Trasa vetvy C sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva I. Vetry A a B sa napájajú 
na na Vetvu C a Vetva A sa napája na Vetvu D. Šírkové usporiadanie komunikácií vetvy 
A,B,C je v kategórií MO 6,5/30, funkčná trieda cesty C3.
v

Sírkové usporiadanie komunikácie ulica B, C (8,5m):
Šírka vozovky 
Šírka chodníka 
Zelený pás 
Zelený pás

Šírkové usporiadanie komunikácie ulica A (7,50m):
Šírka vozovky 
Šírka chodníka 
Zelený pás

Odvodnenie je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom krytu do uličných vpustí 
a následne do projektovanej dažďovej kanalizácie.

6,00 m 
1,50 m 
0,50 m 
0,50 m

5.50 m
1.50 m 
0,50 m

Komunikácia vetva A, B, C bude umiestnená na pozemkoch pare.č. KN-C 755/15 v k.ú. 
Okoličné.
Vedľa Vetvy C pri napájaní sa na prístupovú komunikáciu II na pare.č. KN-C 755/426 v k.ú. 
Okoličné, budú situované parkovacie státia v počte 9 ks, ktorých povrchová úprava bude 
tvorená retenčnou dlažbou.

V texte rozhodnutia na str.č. 3 namiesto

SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F
Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné, s jednostranným chodníkom. 
Povrch komunikácií bude z asfaltobetónu a chodníkov zo zámkovej dlažby, dĺžka celkom 
380,78 m.
Trasa vetvy D sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva II. Vetvy E a F sa 
napájajú na na Vetvu D a tá na prístupovú komunikáciu II. Šírkové usporiadanie vozovky 
miestnej komunikácie vetva D je v kategórií MO 6,5/30, funkčná trieda cesty C3, miestne 
komunikácie vetvy E a F sú v kategórií MO 4,75/30, funkčná trieda cesty C3.
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Šírkové usporiadanie komunikácie ulica D:
Šírka vozovky 
Šírka chodníka 
Zelený pás 
Zelený pás

5.50 m
1.50 m 
1,00 m 
1,00 m

má byt’ správne uvedené :

SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D,E,F
Komunikácie sú navrhnuté ako dvojpruhové, obojsmerné, s jednostranným chodníkom. 
Povrch komunikácií bude z asfaltobetónu a chodníkov zo zámkovej dlažby, dĺžka celkom 
380,78 m.
Trasa vetvy D sa napája na hlavnú prístupovú komunikáciu - vetva II. Vetvy E aF sa 
napájajú na na Vetvu D a tá na prístupovú komunikáciu II. Šírkové usporiadanie vozovky 
miestnej komunikácie vetva D je v kategórií MO 6,5/30, funkčná trieda cesty C3, miestne 
komunikácie vetvy E a F sú v kategórií MO 4,75/30, funkčná trieda cesty C3.

Šírkové usporiadanie komunikácie ulica D:
Šírka vozovky 
Šírka chodníka 
Zelený pás 
Zelený pás

Ďalšie časti predmetného stavebného povolenia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

6,00 m 
1,50 m 
0,50 m 
0,50 m

Oprava formálnej chyby pozostáva z opravy zrejmej chyby v písaní. Stavebný úrad po 
porovnaní dokladov doložených ku podanej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie 
a po zistení ich nesúladu chybu v rozhodnutí opravil.

Ostatné údaje uvedené v zmene územného rozhodnutia na stavbu „IBV Stošice 
Liptovský Mikuláš“ - líniová stavba umiestnená v katastrálnom území Okoličné, vydanom 
mestom Liptovský Mikuláš pod číslom MsÚ/ÚR a SP 2017/7898-06/AMi, MsÚ/ÚRaSP 
2018/2214-06/AMi zo dňa 02.07. 2018 zostávajú nezmenené a platné v plnom rozsahu.

Oprava bola vykonaná za účelom zosúladenia grafického návrhu k stavebnému 
povoleniu a výrokovej časti rozhodnutia.

.r;
Č/a\

ú
<vL;z

/

i.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
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í.

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
- Miroslav Dančík, ul. l.mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK 

a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ŠSOPaK, ŠVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt. 
Mikuláš

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 
Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031 
41 Liptovský Mikuláš

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia 

horného Váhu, ul. Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. 

osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
- Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia 

železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 
Bratislava

/ypnpnp nno*

.1.3 JOTE...*.... Zvesené dňa: ľ.ľľ.ľ.XÍ"Í)& .Ä 

.9.. dňa:

Vyvesené v mieste stavby dňa:
Vyvesené dňa:........................
Oznámené iným spôsobom (akým) '/c
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