
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie

- úsek štátnej vodnej správy -
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP-ŠVS -2018/ 005827- 4/ Mk Liptovskom Mikuláši: 13.08.2018

MESTSKY L RAD 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/Verejná vyhláška/

VEC
Zverejnenie Oznámenia o podaní odvolania

1 7 -08- 2018
Č. záznamu:JImm
Prílohy: jj^J

C. spisu: 6W
Vybavuje:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Odbor starostlivosti o ŽP- úsek štátnej vodnej správy 
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zák. č. 525/ 2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona 
NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), a ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) podľa §-56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje 
účastníkom konania, že proti rozhodnutiu č. OU-LM-OSZP-ŠVS - 2018/005827 - 3/Mk zo 
dňa 06. 07. 2018, ktorým bola povolená vodná stavba „Obytný súbor BELLA VISTA, 
Palúdzka - sever - SO 11 Vodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová 
kanalizácia a Čerpacia stanica „Za Ľubami“ a povolenie na osobitné užívanie vôd k.ú. 
Palúdzka, pre stavebníka Bella Vista , s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš sa odvoláva:

Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, Bratislava v rozsahu ako je zrejmé 
z odvolania, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia.

Súčasne oznamujeme, že záverečné stanovisko vydané v zisťovacom konaní je 
sprístupnené na sídle orgánu ministerstva životného prostredia link: 
http://enviroportal.Sk/sk/eia/detail/l 73-parkovacich-miest-pre-obvtnv-subor-iibv-bella-vista-paludzka-sever-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš 
odbor starostlivosti o životné pros* edit 

Vrbická 1993
03101 Liptovský Mikuláš Ing. Miroslav Potančok

Vedúci odboru
-i-

Doručuie sa:

L Bella Vista, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

http://enviroportal.Sk/sk/eia/detail/l


2. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Palúdzka, Palúčanská 123/28, 031 01 Liptovský 
Mikuláš

3. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, nábrežie I. Kraska 3/834, 921 80 Piešťany
5. Telink, spol. s r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, Bratislava

Pripomienky k odvolaniu Vás žiadame zaslať do 8 dní od doručenia tohto oznámenia

Účastníkom konania - vlastníci susedných nehnuteľností /pozemkov a stavieb/ 
formou verejnej vyhlášky v zmysle §-u 42 ods. 2 stavebného zákona.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v podľa §-u 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a podľa §-u 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí v mieste obvyklým spôsobom 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Súčasne musí byť obcou 
zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, ak obec má 
k nemu prístup, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého 
sa to týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

1 7 08 2018 0 1 09 2018
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

MESTO LIPTÓySl$Ý MIKULÁŠ
(ÍOOjLsdlD iDMl

Zverejnené iným spôsobom, 031 42 LpTOVSKÝ MIKULÁŠ
2

Na vedomie:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPP - D, a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
10. Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP, DaVP - útvar CD, PK a VP
11. TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná69, 974 01 Banská Bystrica



Marcel Slávik (predseda ZDS)

Marcel Slávik (predseda ZDS) <slavik@samospravydomov.org> 
streda, 18. júla 2018 11:35
'odbor starostlivosti o ZP Okresného uradu Liptovsky Mikuláš1 
OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/005827-3/Mk (ÚKSP: Obytný súbor BELLA VISTA, 
Palúdzka - vodné stavby)

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Odvolanie voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Liptovsky Mikuláš č. QU-LM-OSZP-ŠVS-2018/005827-
3/Mk

Voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/005827-3/Mk zo dňa 
06.07.2018 sa odvolávame.

Podľa §34 ods.l Stavebného zákona je účastníkom územného konania aj dotknutá verejnosť, ktorá sa zúčastnila 
procesu EIA podlá zákona EIA č.24/2006 Z.z.; takouto dotknutou verejnosťou je aj Združenie domových samospráv, 
ktoré malo byť účastníkom napadnutého územného konania. Podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru sa dotknutej 
verejnosti garantuje právo spolupodielať sa na rozhodovaní až do momentu vydania tzv. finálneho rozhodnutia, 
ktorým je v podmienkach SR až kolaudačné rozhodnutie. Podľa rozdeľovníka napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že 
stavebný úrad nekonal s úplným okruhom účastníkom konania; podľa judikátu Ústavného súdu sp.zn. II. ÚS 22/02- 
117 zo dňa 16.04:2003 je takéto územné konanie neústavné a teda nezákonné, v dôsledku čoho je potrebné 
rozhodnúť o zrušení napadnutého rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie.

Združenie domových samospráv bolo neúčasťou v konaní zároveň upreté právo oboznámiť sa so spisom podľa §23 
ods.l Správneho poriadku, ktoré je predpokladom na realizáciu práva vyjadrenia k podkladom rozhodnutia podľa 
§33 ods.2 Správneho poriadku. V dôsledku neoboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia bolo odvolateľovi upreté 
právo na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a navrhnúť dálšie dôkazy podľa §33 ods.2 Správneho poriadku;, čím 
správny orgán zároveň porušil zásadu umožnenia účastníkom konania efektívne hájiť svoje práva a záujmy podľa §3 
ods.2 Správneho poriadku. Tým bolo odvolateľovi zároveň upreté právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru 
č.43/2006 Z.z.

Podľa rozsudku NS SR sp.zn. 3 Szd 7/2009 zo dňa 23.03.2010 ako aj sp.zn. 3 Sžo 220/2010 zo dňa 02.08.2011, ktorý 
konštatuje, že ak sa správny orgán svojim postupom neumožnil účastníkovi oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia 
a v dôsledku toho sa ani nezaoberal prípadnými námietkami, návrhmi dôkazov a vyjadreniami účastníka konania, tak 
úrad postupoval v rozpore s §33 ods.2 Správneho poriadku a toto samo o sebe je dôvodom na zrušenie takéhoto 
rozhodnutia.

Podľa §59 ods.l Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to 
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované pochybenia 
v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušili podľa §59 ods.3 a vec vrátil na 
nové stavebné konanie. Toto odvolanie má podľa §55 ods.l Správneho poriadku odkladný účinok.

Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa §33 ods.2 a §56 
Správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše 
námietky v odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s 
nimi vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame byť oboznámení podľa 
§23 ods.l pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2 
Správneho poriadku vyjadriť.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.l zákona o e- 
governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej 
správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielať.
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Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na 
ústrednom portáli verejnej správy stovensko.sk.

S pozdravom,

Marcel Slávik | predseda
Združenie domových samospráv | Námestie SNP 13 | P.O.BOX 218 | 850 00 Bratislava
+421 905 728 704 (SVK) | slavik@samospravvdomov.org | www.samospravvdomov.org
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