
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo : MsÚ/ÚRaSP 2017/8195-04/AMi 
MsÚ/ÚRaSP 2018/2263-04/AMi

V Liptovskom Mikuláši dňa 20.03.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Vec
Oprava chyby v písaní stavebného povolenia stavby číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/8195-03/AMi.
MsÚ/ÚRaSP 2018/2263-03/AMi zo dňa 30.01. 2018

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 zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, na základe zistenia chyby v písomnom 
vyhotovení rozhodnutia o stavebnom povolení stavby pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/8195- 
03/AMi, MsÚ/ÚRaSP 2018/2263-03/AMi zo dňa 30.01. 2018, na stavbu „Rozšírenie
existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej 
nemocnice SO 01 Spevnené, parkovacie plochy a rozšírenie komunikácie“,
nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. KN-C 320/1, 378/1, 320/9, 320/6, 304 v k. ú. 
Palúdzka v zmysle zák. č. 71/1967 Zb. § 47,ods. 6

opravuje

chybu v písomnom vyhotovení rozhodnutia nasledovne:

V texte rozhodnutia na str.č. 2 namiesto

Vetva A.l - začína na nemocničnej komunikácii a pokračuje smerom východným, kde je 
ukončená pri jestvujúcom chodníku. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým parkovacím 
plochám. Počet parkovacích stání - 15 ks. Celková dĺžka komunikácie je 21,16 m a šírka 5,5 
m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/6, 320/9 v k.ú. Palúdzka).

má byť správne uvedené :

Vetva A.l - začína na nemocničnej komunikácii a pokračuje smerom východným, kde je 
ukončená pri jestvujúcom chodníku. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým parkovacím 
plochám. Počet parkovacích stání - 14 ks. Celková dĺžka komunikácie je 21,16 m a šírka 5,5 
m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/6, 320/9 v k.ú. Palúdzka).

V texte rozhodnutia na str.č. 2 namiesto

Vetva A.2 - začína na nemocničnej komunikácii a pokračuje smerom severným, kde je 
ukončená pri jestvujúcej spevnenej ploche. Komunikácia zabezpečuje prístup k novým
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parkovacím plochám. Počet parkovacích stání - 18 ks. Celková dĺžka komunikácie je 22,74 m 
a šírka 5,5 m. Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 
6,50/20 (dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/6 v k.ú. Palúdzka).

má byť správne uvedené :

Vetva A.2 - začína na nemocničnej komunikácii a pokračuje smerom severným, kde je 
ukončená pri jestvujúcej spevnenej ploche. Komunikácia zabezpečuje prístup k jestvujúcim 
plochám pri pavilóne Očné a výhľadovo k novým parkovacím plochám, ktoré nie sú 
predmetom stavebného povolenia. Celková dĺžka komunikácie je 22,74 m a šírka 5,5 m. 
Funkčná trieda Dl - komunikácia so zmiešanou prevádzkou - kategória MOU 6,50/20 
(dvojpruhová, obojsmerná), (pare.č. KN-C 320/6, 320/1 v k.ú. Palúdzka).

Ďalšie časti predmetného stavebného povolenia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Oprava formálnej chyby pozostáva z opravy zrejmej chyby v písaní. Stavebný úrad po 
porovnaní dokladov doložených ku podanej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie 
a po zistení ich nesúladu chybu v rozhodnutí opravil. Na Vetve A.l vznikla formálna chyba v 
počte parkovacích stání, pri Vetve A.2 stavebný úrad omylom povolil výhľadový počet 
parkovacích stání t.j. 18 ks. Tieto majú byť v prípade vydania rozhodnutia na výrub stromov 
mestom Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva predmetom 
ďalšieho stavebného povolenia.

Ostatné údaje uvedené v stavebnom povolení na stavbu „Rozšírenie existujúcich 
komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej nemocnice - SO 01 
Spevnené, parkovacie plochy a rozšírenie komunikácie“, nachádzajúcich sa na pozemkoch 
pare. č. KN-C 320/1, 378/1, 320/9, 320/6, 304 v k. ú. Palúdzka. vydanom mestom Liptovský 
Mikuláš pod číslom MsÚ/ÚR a SP 2017/8195-03/AMi, MsÚ/ÚRaSP 2018/2263-03/AMi zo 
dňa 30.01. 2018 zostávajú nezmenené a platné v plnom rozsahu.

Oprava bola vykonaná za účelom zosúladenia grafického návrhu k stavebnému 
povoleniu a výrokovej časti rozhodnutia.

/
Ing. Ján Blch^č, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a súčasne iným spôsobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) alebo na 
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný 
deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Na vedomie
- Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou 

MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
- Ing. Jaroslav Straka, Projektová a inžinierska kancelária, Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš - projektant
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, ŠVS, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ulica Podtatranského 25, 031 41 

Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt. 

Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina
- Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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