
Obec Bobrovec
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

Číslo: MsU/URaSP 2018/5017-04/MDu V Liptovskom Mikuláši 01.08.2018

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 0310 42 
Liptovský Mikuláš- Staré Mesto
Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Chodník ulica Stošická“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE 
o prerušení územného konania

Dňa 10.05.2018 podal navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) 
Štúrova 1989/41, 0310 42 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu „Chodník ulica Stošická“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. 
KN-C 752/57 , KN-C 1245/5 v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté územné 
konanie.

Nakoľko stavebný úrad výzvou pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/5017-03/MDu zo dňa 
01.08.2018 stavebníka vyzval, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, obec 
Bobrovec zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 
v spojení s § 119 ods. 3 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 podľa § 29 ods. 1 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, územné konanie na dobu 60 dní alebo do doby doplnenia 
návrhu

prerušuje.

Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote nedostatky podania 
neodstránite, územné konanie bude v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona zastavené.

Odôvodnenie:
Dňa 10.05.2018 podal navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, ( IČO : 00 315 524 ) 

Štúrova 1989/41, 0310 42 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu „Chodník ulica Stošická“ nachádzajúcich sa na pozemkoch pare. č. 
KN-C 752/57 , KN-C 1245/5 v k. ú. Okoličné.

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytuje dostatočný 
podklad na posúdenie navrhovanej stavby (kladné stanovisko SMSÚ ŽTS- Traťový obvod 
Liptovský Mikuláš ), dňa 01.08.2018 stavebný úrad vyzval stavebníka v zmysle ustanovenia 
§ 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zároveň podľa § 29 ods.l zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní konanie o umiestnení stavby do doby doplnenia návrhu 
prerušil.



Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku podať 

odvolanie; možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej.
Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku preskúmateľné 
správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníkov 
konania.

Ing. Ladislav Sedlák, PhD. 
starosta obce

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.

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
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
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