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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dodatočné upovedomenie účastníkov konania.

Stavebník Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 
Liptovský Mikuláš podal dňa 18.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Záhradná chatka“, ktorá sa bude nachádzať na pozemku pare. č. KN-C 7221/73 (KN-E 
6196/2, 6195/2, 6194/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté spojené 
stavebné a 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, 
v súlade s ustanovením s ustanovením § 39a ods. 4, § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného 
zákona pozvánkou pod č. MsÚ/ÚRaSP 2017/8567-02/AMi zo dňa 11.01.2018 oznámilo 
začatie spojeného územného a stavebného konania.

Nakoľko bolo zistené, že ste boli opomenutý ako účastník konania (vlastníci pozemku 
pare.č. KN-E 6195/2 vk.ú. Liptovský Mikuláš) z dôvodu, že niektoré adresy účastníkov 
konania uvedených na LV č. 7093 nie sú známe, oznamujeme Vám, že stavebný úrad bude 
postupovať v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., cit: doručenie verejnou vyhláškou 
použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, 
alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia 
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania alebo počas 
stránkových dní (pondelok od S22 - 12— a od 1222- 15—, streda od 9— ~ 12— a od 12— ~ 1622, 
piatok od 8—~ 12— a od 1222- 1522).

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 dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej 
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. , , „
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podľa § 61 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. 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
- Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Základná oraganizácia Slovenského zväzu záhradkárov 20-45 Kalište Liptovský 

Mikuláš, Štúrova 4330/25, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Milan Mitašík, Pod slivkou 520/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Jaroslav Lehotský, Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Bc. Denisa Ďurica - AGAD, T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant
- Vladimír Janík, Priehradná 1692/53, 031 01 Liptovský Mikuláš - stavebný dozor 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského č. 25, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, Vrbická 
1993,031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 
Liptovský Mikuláš
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