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Vec
Zverejnenie žiadosti

Obec Závažná Poruba ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 
zákona 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 zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 
30.05.2018 podal navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 
031 42 Liptovský Mikuláš na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu „Regenerácia sídliska 
Podbreziny, stavebný objekt: Dopravné zariadenie a statická doprava - SO 135 Hradišská 
ulica - parkovisko“ na pozemku pare. č. KN-C 776/3 k. ú. Okoličné vo vzťahu ku ktorému sa 
uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne 
oznamujeme, že záverečné stanovisko (právoplatné rozhodnutie) vydané v zisťovacom konaní 
je sprístupnené na webovom sídle orgánu ministerstva životného prostredia link: 
www.enviroportal.sk/en/eia/detail/regeueracia-sidliska-nodbreziny-hradisska-ulica-
parkovacie-plochy.
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Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
kontakt: Smolíková Tatiana Ing., tel.: 5565300-3-02------------
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dňa: 30.u5.zui8 2^V Liptovskom Mikuláši + m
Vec : Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 záko

na č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) 
v znení neskorších predpisov

I. Navrhovateľ: ( meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo ):

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: 5565111

II. Predmet zmeny územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu 
jeho doterajšieho využitia:
Vydané ÚR č. ÚR a SP 2009/02414-04 Ta zo dňa 05.06.2009 Obcou Závažná Poruba, prá
voplatné dňa 31.07.2009 a Oprava chyby zo dňa 18.10.2010
Stavba: „Regenerácia sídliska Podbreziny, stavebný objekt: Dopravné zariadenie a statická 
doprava - SO 135 Hradišská ulica - parkovisko“
Dôvod zmeny ÚR - navýšenie parkovacích miest na Hradišskej ulici

III. Miesto stavby (obec, ulica) a pare. č. pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých 
sa stavba umiestňuje:
Liptovský Mikuláš, MČ Podbreziny, k.ú. Okoličné, pare. č. KN-C 776/3, ul. Hradišská

IV. Vlastnícke práva k pozemkom uvedeným v bode III:

Vlastník Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

V. Mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností:

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

VI. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy podľa 
osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním návrhu : Príloha č. 1 žiadosti

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpi
sov.
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Ing. Miloš Berník 
vedúci odboru výstavby


