
OBEC BOBROVEC

Obecný úrad Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/5019-05/MDu Liptovský Mikuláš, dňa: 20.11.2018

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42 
Liptovský Mikuláš 
Zastavenie konania.Vec:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42 
Liptovský Mikuláš, podal dňa 26.01.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Komunikácie a odstavné plochy ul. Komenského- SO 01 Komunikácie a odstavné plochy, 
SO 02 Dažďová kanalizácia“- líniová stavba nachádzajúca sa na pozemkoch pare. č. KN-C 
356/2 (KN- E 356/1, 355 ), 355/1, 355/5 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo 
začaté územné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 
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, podľa ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku konanie

zastavuje.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524) Štúrova 1989/41, 0310 42 

Liptovský Mikuláš, podal dňa 26.01.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Komunikácie a odstavné plochy ul. Komenského- SO 01 Komunikácie a odstavné plochy, SO 
02 Dažďová kanalizácia“- líniová stavba nachádzajúca sa na pozemkoch pare. č. KN-C 356/2 
(KN- E 356/1, 355 ), 355/1, 355/5 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté 
územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 17.05.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 21.06.2018. Súčasne ich 
upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní 
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania 
upozornení, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné 
nahliadať do dokladov.
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Nakoľko v priebehu územného konania bolo zistené, že predložený návrh spolu s prílohami 
neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad dňa 01.08.2018 
navrhovateľa vyzval na doplnenie podaného návrhu a konanie prerušil. Nakoľko navrhovateľ 
v určenej lehote nedostatky podania neodstránil, stavebný úrad územné konanie podľa § 35 ods. 3 
stavebného zákona zastavil. Na možnosť zastavenia územného konania bol navrhovateľ 
v rozhodnutí o prerušení územného konania upozornený.

Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného úradu 
územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Vez >>
Ing. Ladislav Sedlák, PhD.

Starosta obce Bobrovec

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec a súčasne zverejnené iným 
spôsobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 
zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15 
dňovej lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa

Účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 
pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám 
môžu byť konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného 
zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.
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Na vedomie

Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy , Ul. Štúrova 1989/41, 

031 42 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ,031 01 
Liptovský Mikuláš

- Ministersvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred 
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Ministerstvo vnútna SR, Centrum podpory BB, ul. 9 mája č.l, 974 86 Banská Bystrica

- SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

- Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,
Klemensova 8, 8136 61 Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina 
l.mája 34, 010 01 Žilina

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby dňa:
0 6 12..2018 

21 11 2018
21 .11.. .2018 

Vfíhpyt. .fľll.O..
Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

dňa:Oznámené iným spôsobom (akým) .

MESTO LlŕŤOVSKÝ MIKULÁŠ
MESN^CŽÚRAD 

031 42 (LlPmVSKV MIKULÁŠ3



Kat. územieOkres Obec
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKOLIČNÉLiptovský MikuláS

Okresný úrad
Liptovský Mikuláš
katastrálny odbor

Číslo zákazky Mierka 1 : 1000Vektorová mapa
K2—298/2018

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu: 1245/1

flsafcvp r/i/ c od póru . > 
mň 2fmM

Pečiatka cxp

Vyhotovil

Dňa Meno
B íl ková02.05.2018

odp


