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Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania ľrflohv:

■Q

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. NR SR č. 
525/ 2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a §-u 61 zákona 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) zvoláva na základe žiadosti Mesta 
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00 315 524 v súlade s §- 
om 73 zákona 364/2004 Z.z. o vodách vodoprávne konanie stavby a povolenia na osobitné 
užívanie vôd stavby:

„Rekonštrukcia komunikácie a odstavných plôch na ulici Komenského“ Liptovsky
Mikuláš

SO - 02 Dažďová kanalizácia

na pozemku pare. č. KN-C 365/2 (KN-E 6703/1, 356/1, 355), KN-C 355/1 k.ú. Liptovský 
Mikuláš spojené s miestnym zisťovaním na deň :

9.5. 2018 o 9. 00 hod.

Zraz pozvaných bude na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, č. dverí 115.

Do dokladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Okresnom úrade 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, 
Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, č. dverí 115 počas stránkových dní.

Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri 
ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Žiadateľ pripraví ku konaniu potrebné doklady a zabezpečí rokovaciu miestnosť.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc v uvedenej veci konať.

Ing. Miroslav Potančok
Ok-osný úrad Liptovský Mi'Háš 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Vrbická 1993

03101 Liptovský Mikuláš vedúci odboru
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Doručuje sa
1. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 

ŠSOPaK
2. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
3. SSP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostrrdia a dopravy, odd. CD, PK a VP, 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
7. LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a správneho orgánu. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným spôsobom 
v mieste obvyklým , najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli 
mieste, kterého sa to týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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