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Navrhovateľ : spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35763469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava

ROZHODNUTIE
o prerušení územného konania
/ Verejná vyhláška /

Navrhovateľ spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35763469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava podala návrh na
rozhodnutie o umiestnení stavby
INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT ( I.časť )" na
pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovsky' Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina
a Pavčina Lehota v dĺžke cca 4 km. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon") a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a §29 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, konanie o stavebnom
povolení
.
t
prerušuje
na dobu 60 dní od doručenia tohto rozhodnutia, alebo do doplnenia návrhu.
Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstránite,
územné konanie bude v súlade s §35 ods. 3 stavebného zákona a § 30 ods. 1 písm. d) správneho
poriadku zastavené.
Odôvodnenie :
Navrhovateľ spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35763469 zastúpená spoločnosťou MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava podala návrh na
rozhodnutie o umiestnení stavby „ INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT ( I.časť )" na
pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, Ploštín, Demänová, Demänovská Dolina
a Pavčina Lehota v dĺžke cca 4 km. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územ
nom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a §5 písm. aI
zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie k predlo
ženému návrhu v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.7.2018. Nakoľko na konaní spojenom
s miestnym šetrením sa vyskytli nové skutočnosti stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby v súlade s
§453/2000 Z. z. a v súlade s §35 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. podaný návrh doplnil o Povolenie vy-

nimky na narušenie pôdneho krytu v zmysle zákona o lesoch vydanej Okresným úradom Liptovský'
Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Stanovisko SVP š.p. správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36.
03401 Ružomberok, Stanovisko Správy a údržby ciest ŽSK - Závod Liptov. Pod stráňami 4, 031 01
Lipt. Mikuláš
a súčasne konanie prerušil na dobu 60 dní, alebo do doplnenia návrhu.
Poučenie :
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa §29 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Pokiaľ je konanie preru
šené, lehoty' podľa správneho poriadku neplynú.
Toto rozhodnutie nie je podľa §7 písm. e) Správneho súdneho poriadku preskúmateľné správ
nym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníkov konania.

Mgr. Ľubomíra Klepäčová
starostka obce)

Doručuje sa:
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou
stavbou, ako aj ostatným účastníkom sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č.,71/1967 Zb. o
správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Demänovská Dolina, Liptovsky Mikuláš a Pavčina Lehota. Posledný deň tejto leho
ty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyk
lým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste,
ktorého sa týka.

Vyvesené dňa: .
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Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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