
Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsU/URaSP 2018/00640-02/MDu 
Vybavuje: Ing. M. Dudová 
Tel.: +421 -044/55 65 341 
E-mail: michaela.dudova@mikulas.sk

V Liptovskom Mikuláši dňa 17.01.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebník vlastníci bytov bytového domu, Jefremovská 623/10, 031 01 Liptovský 
Mikuláš v zastúpení správcu Stavebného bytového družstva, Kollárova 3588, 031 01 
Liptovský Mikuláš, podal dňa 15.01.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Zateplenie a obnova bytového domu“ nachádzajúcej sa na ulici Jefremovská súp. č. 
632/10 na pozemku pare. č. KN-C 776/34 v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné 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 § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie stavebného konania v súlade s § 61 ods. 4 
zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) dotknutým orgánom a známym účatníkom 
stavebného konania a súčasne v súlade s § 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného
zákona) upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsU, odbor územného 
rozhodovania a stavebného poriadku počas stránkových dní ( pondelok od 8.00 - 15.00 hod., 
streda od 8.30 - 16.30 hod. a piatok 8.00-15.00 hod., obedňajšia prestávka od 11.30 - 12.30 
hod.).

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

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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v Liptovskom Mikuláši 
Štúrova 1959/41,031 42 Liptovsky Mikuláš

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP
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Doručuje sa

vlastníkom bytov v bytovom dome, ul. Jefŕemovská súp. č.632/10 sa toto oznámenie 
doručuje formou verejnej vyhlášky

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 mestom 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
Stavebné bytové družstvo, Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš 
Ing. Miriam Suchomelová, Priemyselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš- projektant 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:
1 8 01 2018 2 1 02 2018 
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