
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/00572-06/MDa V Liptovskom Mikuláši: 20.04.2018

Navrhovateľ : Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02 v zastúpení 
Ing. Miroslav Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský 
Mikuláš

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
o prerušení konania o zmene účelu užívania stavby

Navrhovateľ Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02 v zastúpení Ing. Miroslav 
Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.12.2017 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši návrh na zmenu účelu užívania časti stavby „z kancelárskych priestorov na 
priestory obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)“ na pozemkoch pare. č. KN-C 767 
v k. ú. Liptovský Mikuláš. Stavba sa nachádza v bytovom dome so súpisným č. 4329. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene účelu užívania stavby.
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, 
§ 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, konanie o zmene účelu 
užívania stavby

prerušuje

do doby splnenia podmienok uvedených vo výzve č. MsÚ/ÚRaSP 2018/00572-05/MDa 
zo dňa 20.04.2018.
Ak ohlásenie o zmene účelu užívania časti stavby nedoplníte požadovaným spôsobom a 
v lehote, ako je to uvedené vo výzve č. MsU/ÚRaSP 2018/00572-04/MDa zo dňa 
20.04.2018, konanie o zmene účelu užívania časti stavby bude zastavené podľa § 30 ods. 1) 
písm. d) zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Milan Kováč, bytom Závažná Poruba 392, 032 02 v zastúpení Ing. Miroslav 
Neumann, bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.12.2017 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši návrh na zmenu účelu užívania časti stavby „z kancelárskych priestorov na priestory 
obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)“ na pozemkoch pare. č. KN-C 767 v k. ú. 
Liptovský Mikuláš. Stavba sa nachádza v bytovom dome so súpisným č. 4329. Uvedeným 
dňom bolo začaté konanie o zmene účelu užívania stavby.
Stavebný úrad po posúdení návrhu oznámil začiatok konania o zmene účelu užívania časti 
stavby dňa 07.02.2018 formou verejnej vyhlášky. Na miestnom zisťovaní bolo zistené, že



časť stavby, ktorej sa týka zmena účelu nemá spracované požiamo-bezpečnostné riešenie 
stavby a pre priestory obchodu a služieb, nie sú stanovené na tvare miesta ani v dokumentácii 
parkovacie miesta. Po konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.03.2018 navrhovateľ doručil na 
stavebný úrad posúdenie parkovacích miest a projektovú dokumentáciu požiarneho riešenia 
stavby. Na stavebný úrad bolo dňa 17.04.2018 doručené nesúhlasné stanovisko Okresného 
riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, zo dňa 13.03.2018.
Vzhľadom na to, že časť stavby, ktorej účel užívania sa mení sa bude využívať ako prevádzka 
je nutné aby prevádzkovateľ zabezpečil dostatočný počet parkovacích stojísk podľa druhu 
navrhovanej prevádzky v zmysle územného plánu sídelného útvaru (ÚPN SÚ) Liptovský 
Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva pod č. 115/2010 dňa 
16.12.2010 a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) pod č. 
7/VZN/2010 dňa 16.12.2010 v znení zmien a doplnkov a STN 73 6110 Z2, zmena Z2 
(02/2015).
Z dôvodu že navrhovateľ nepredložil kladné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského 
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši k zmene účelu časti stavby a rovnako nepredložil 
spôsob a miesto parkovania osobných automobilov súvisiacich s priestormi obchodu a služieb 
/situácia so zakreslením parkovacích miest, vyznačenie parkovacích miest dopravným 
značením na mieste tvaru v súlade s o situáciou/, stavebný úrad výzvou č. MsU/ÚRaSP 
2018/00572-05/MDa zo dňa 20.04.2018 vyzval stavebníka na doplnenie návrhu a zároveň 
podľa § 29 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do doby ich doplnenia konanie 
o zmene účelu stavby prerušil.
Poučenie :
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. nemožno 
odvolať.
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'"/Provs\Ú Z Ing. Ján Blchäč, PhD. 
primátor mesta

Doručuje sa
Účastníkom konania (stavebníkovi, vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom a vlastníkom 
pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta Liptovský Mikuláš a súčasne iným spôsobom (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. Ján Beťko, Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 

Liptovský Mikuláš,
- Okresné riaditeľstvo riaditeľstvo hasičského záchranného zboru, Podtatranského 25, 

031 01 Lipt. Mikuláš
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