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

Číslo: MsU/URaSP 2018/07915-03/ZGu V Liptovskom Mikuláši: 27.11.2018

Vec
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 - 
žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Spevnené plochy a parkoviská 
pre bytové domy súpisné č. 773 a súpisné č. 774 na ulici Jilemnického“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO:
00 315 524 podal dňa 04.10.2018 žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu 
„Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy súpisné č. 773 a súpisné č. 774 na ulici 
Jilemnického“, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 333/3 (KN-E 350/2, KN-E 
351/202, KN-E 6703/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene 
stavby pred jej dokončením. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš 
pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/02938-05/BRM zo dňa 31.05.2016.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. v znení 
neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o 
pozemných komunikáciách prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými 
orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podkladov rozhodlo takto:

Zmena stavby pred dokončením „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy súpisné 
č. 773 a súpisné č. 774 na ulici Jilemnického“ ktorá bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN- 
C 333/3 (KN-E 350/2, KN-E 351/202, KN-E 6703/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš sa podľa § 68, 
ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)

povoľuje.

Druh a účel stavby: Spevnené plochy a parkoviská - inžinierska stavba.

Popis zmeny stavby:
Parkoviská č. 1 a 2 na vetve „A“ nebudú realizované z dôvodu existencie ihličnatých drevín 
v ich navrhovanom priestore. Stavebník nedostal povolenie k výrubu uvedených ihličnatých 
drevín. Nerealizované parkovacie miesta sa nahradia novými parkovacími miestami 
v rovnakom počte pred bytovým domom č. 774.
Medzi parkovacími miestami č. 1 až č. 11 na vetve „A“ nebude zriadený ostrovček so 
stĺpom jestvujúceho verejného osvetlenia (VO). Stĺp VO bude premiestnený mimo 
navrhnutých parkovacích státí č. 1 až č. 11 smerom na sever. Na mieste pôvodne 
navrhnutého ostrovčeka bude zriadená súvislá plocha zo zámkovej dlažby parkovacích státí
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č. 1 až č. 9.
Všetky parkovacie miesta so šikmým usporiadaním státia s odskočenými čelami 
parkovacieho státia budú zriadené v jednej línii čiel státí pre ucelený blok parkovísk.
Na začiatku a na konci vetvy „A“ budú na viac osadené k navrhnutej zvislej dopravnej 
značke (ZDZ) dve, Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s dodatkovou tabuľkou 
okrem obyvateľov bytového domu súpisné č. 773 resp. súpisné č. 774.
Parkovacie miesto s vyhradeným státím (pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a 
pohybu) bude premiestnené z pôvodného parkovacieho miesta č. 11 pred bytovým domom 
súpisné č. 773 pre bytový dom súpisné č. 774.

Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia) 
• Inžinierske objekty

SO-Ol Cesty a spevnené plochy II. etapa

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
- Ing. Ján Mudrík, DESIGNCRAFT, s.r.o. - architektúra

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v súhlasnom vyjadrení zo dňa 31.10.2018 pod č. 
1228/2018.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v súhlasnom záväznom stanovisku zo dňa 
05.10.2018 pod č. MsÚ/ŽPD-2018/04871 -02/MGa.

K návrhu sa vyjadrili:
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo dňa 31.10.2018; Mesto Liptovský Mikuláš, odbor 
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných 
priestranstiev zo dňa 05.10.2018.

Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v konaní o tejto zmene. 
Akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Lehota na dokončenie stavby vrátane povolenej zmeny sa určuje do 24 mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

Povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá počas platnosti pôvodného stavebného
povolenia.

Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného

zákona.
Povolenie zmeny stavby pred dokončením je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre 

právnych nástupcov konania.

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. 
MsÚ/ÚRaSP 2016/02938-05/BRM zo dňa 31.05.2016 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené

Odôvodnenie:
Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 

00 315 524 podal dňa 04.10.2018 žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu



3 z 5

„Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy súpisné č. 773 a súpisné č. 774 na ulici 
Jilemnického“, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 333/3 (KN-E 350/2, KN-E 
351/202, KN-E 6703/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene 
stavby pred jej dokončením. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Liptovský Mikuláš 
pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/02938-05/BRM zo dňa 31.05.2016.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o zmenu 
stavby pred jej dokončením z hľadísk uvedených v ustanoveniach v § 62, § 63 a § 68 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 43d a 43e stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia 
slovenských technických noriem.

Dňa 08.10.2018 stavebný úrad formou verejnej vyhlášky oznámil začatie konania a upustil od 
miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite 
dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. 
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. 
V stanovenej lehote neboli uplatnené námietky. Po doložení všetkých potrebných dokladov a 
stanovísk stavebný úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
uznesením mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná 
časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 
16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná stavba 
nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“. Umiestnenie stavby 
je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny 
stavby pred dokončením a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné 
prostredie a zodpovedá požiadavkám na ochranu zdravia a života ľudí.

Vlastníctvo bolo preukázané výpismi z listov vlastníctva č. 7123 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

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

orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou Spoločného obecného 
úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 
Správneho súdneho poriadku.

/4
í.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
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Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov § 4, ods. 
1, písm. „a“ je obec od poplatku oslobodená.

Doručuje sa
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 

00 315 524
- Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ing. Ján Mudrík, DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 04 Liptovský Mikuláš
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou 

stavbou „Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ulici Jilemnického“ sa 
toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené 
aj na webovom sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na 
mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie životného 

prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy, 

pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- Staré Mesto

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 

25, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 

služieb, 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, 

Československej armády 7, 974 31 Banská Bystrica
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská 

Ondrašová
- Profi-net, s.r.o., l.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
- IMAFEX, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
- FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
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- LMT, a.s., l.mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Fibris, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok
- 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Úradný záznam
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Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa :

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa :
z'. U C>X/QOznámené na webovej stránke mesta /obce/ :

(Elektronická tabuľa, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...) •2"M"í nm"
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