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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/00073-03/AMi V Liptovskom Mikuláši 10.05.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ :
BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav 
Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV 
Vitálišovce“ - zastavenie územného konania

ROZHODNUTIE

Dňa 03.01.2018 podal navrhovateľ BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 
Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Vitálišovce“, umiestnenej na pozemku 
parc.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v katastrálnom území Okoličné. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. 
o štátnej stavebnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov v súlade s 
ustanovením § 35 ods. 4 stavebného zákona územné konanie na predmetnú stavbu

zastavuje.

Odôvodnenie :
Dňa 03.01.2018 podal navrhovateľ BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 

Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Vitálišovce“, umiestnenej na pozemku 
parc.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v katastrálnom území Okoličné. Uvedeným dňom 
bolo začaté územné konanie.

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil dňa 
01.02.2018 podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania a dňa 08.03.2018 
vykonal ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.

Dňa 23.04.2018 navrhovateľ vzal späť návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby „IBV Vitálišovce“, umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 
943/11 v katastrálnom území Okoličné.
Z tohto dôvodu mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad v súlade 
s ustanovením § 35 ods. 4 stavebného zákona územné konanie pre predmetnú stavbu 
zastavil.
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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 je po vyčerpaní všetkých opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

!0f
Ing. Jan Bícháč, PhD. 

primátor mesta Liptovský Mikuláš\ /■'V

#/c w%

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 34 zák. č. 50/1976 
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
a musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí 
byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, 
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Ing. Miroslav Trizna, č. 523, 032 21 Bobrovec
- Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 

01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 

01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek 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
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- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- 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
- SC ŽSK, závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
J
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1 5 05 2018 Zvesené dňa: 
Zvesené dňa:

Vyvesené v mieste stavby dňa:
Vyvesené dňa:...............
Oznámené iným spôsobom (akým) . .l//{JtQy.i.

3. .05.. M) 
.ŕ. fií.. dňa:..... .1.5..05..2018-

1.5.05 2118
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