
OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a^stavebného-poriadku 
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Vybavuje: Ing.A.Vinčurová
mobil +421 905 617 023, t.č. 044/5591682
mail: stavebnyurad@demanovskadolina.info t 8 -10- 2018

IlôOČ. spisu:.....1fiscéoá
1 !< ,J\ uje: --Prílohy:

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená spoločnos
ťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava - žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie do
kladov

Na Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s pôsob
nosťou stanovenou podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánova
nie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov bol 20.2.2018 podaný návrh stavební
ka spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená 
spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava podala návrh na rozhodnutie o umies
tnení stavby „ INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT ( I.časť )“ na pozemkoch - líniová 
stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina a Pavčina Lehota 
v dĺžke cca 4 km. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Na základe podanej žiadosti navrhovateľom podanej dňa 8.10.2018, predĺženiu lehoty na doloženie 
dokladov do 15.12.2018 obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad

vyhovuje.

Upozornenie :
V prípade, že návrh nebude v stanovenej lehote doplnený o vyššie uvedené podklady a z nich vyplýva
júcich ďalších stanovísk stavebný úrad konanie zastaví.

Odôvodnenie :
IČO:Navrhovateľ spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

35763469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava podala návrh na 
rozhodnutie o umiestnení stavby „ INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT ( I.časť )“ na 
pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina 
a Pavčina Lehota v dĺžke cca 4 km. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územ
nom 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 k predlo
ženému návrhu v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného ko
nania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.7.2018. Nakoľko na konaní spojenom 
s miestnym šetrením sa vyskytli nové skutočnosti stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby v súlade s § 
453/2000 Z. z. a v súlade s §35 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. podaný návrh doplnil o Povolenie výnim
ky na narušenie pôdneho krytu v zmysle zákona o lesoch vydanej Okresným úradom Liptovský Miku
láš, pozemkový a lesný odbor, Stanovisko SVP š.p. správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 
03401 Ružomberok, Stanovisko Správy a údržby ciest ZSK - Závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01



Lipt. Mikuláš a súčasne konanie prerušil na dobu 60 dní, alebo do doplnenia návrhu.
Navrhovateľ dňa 8.10.2018 doklady z časti doplnil, avšak súčasne požiadal o predĺženie lehoty 

na doplnenie chýbajúcich dokladov nedoložených z dôvodu predlžujúcich sa jednaní s dotknutými 
orgánmi.

Stavebný úrad žiadosti navrhovateľa vyhovel.

HOBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
úsrk území ho rozhodovania& stavebného poriadku

Mgr. Ľubomíra Kleps^čová
starostka obce

Doručuje sa:
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stav
bou, ako aj ostatným účastníkom sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.

Toto rozhodnutie má 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 obce Demänovská Dolina, Liptovsky Mikuláš a Pavčina Lehota. 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, kto
rého sa týka.

0 2 11 2018Vyvesené dňa: 1 8 10 2018 Zvesené dňa:

18 10 7013 ,Oznámené iným spôsobom (akým) dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKY ÚRAD

K?031 42 LIP" MIKULÁŠ

Na vedomie:

• MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
\J Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 L.Mikuláš

• Obec Pavčina Lehota, Obecný úrad, 031 01 L.Mikuláš


