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

Číslo: MsÚJÚRaSP 2018/9208-08/AMi V Liptovskom Mikuláši 25.07.2019
201 9/1536-08/AMi

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
o prerušcni konania o umicstnení stavby

Navrhovateľ Tatra Forest Slovakia s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský

Mikuláš — Vrbiea-Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., uL Garbiarska Č.
24, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto ICO; 46523626, podal dňa 12.12.2018 na
Spoločný obecný úrad úzernného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom

Mikuláši žiadosť o vydanie územného rozhodnutia stavby „Individuálna bytová výstavba,

Liptovský Mikuláš — Benice“ liniová stavba, umiestnená v k.ú. Benice. Uvedeným dňom
bob začaté územně kominic.

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 *29 ods.1 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní, konanie

prerušuje

do doby potvrdenia závUzných stanovisk dotknutých orgánov resp. potvrdenia záväzných

stanovísk nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a do doby doplnenia chýbajúcich

dokladov uvedených vo výzve. najviac na dobu uvedenú vo výzve pod č. MsU/URaSP

201 8/9208—07/AMi, 2019/1536-07 zo dňa 25.07.2019, kwrá je vydaná súbežne stýmto
rozhodnutím.
V zmysle 140b ods.5) stavebného zákona počas prerušenia konarňa neplynú lehoty na
rozhodnutie veci stavebným úradom.

Odůvodnenie:
Dňa 12.12.2018 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia

stavby ..lndividuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš — Benice“ líniová stavba,

umiestnená v k.ú. Benice. Uvedeným dňom bob začatě územně konanie.
Dňa 04.02.20 19 bob vydané rozhodnutie o prerušení územného konania pod č.

MsU/URaSP 2018/9208-04/AMi. 2019/1536-04/AMi, stavebný úrad navrhovateľa vyzval na
doplnenie chýbajúcich dokladov a vyjadrení.

Dňa 02.05.20 19 bola na stavebný úrad doručená žiadosť na predlženie lehoty na
predložcnic dokladov. ktorej boto vyhovené. Po doplnení chýbajúcich dokladov bob
\vpísan oznámcnic o začatí úzernného konania a dňa 19.07.20 19 sa uskutočnibo ústne
prerokovanie návrhu spojené s miestnym zisťovaním. Predmetného konania sa medzi mými
Zúčastnili aj účastníci konania, ktorí podali námietky voči konaniu.
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K územnému konaniu bob dňa 08.07.2019 doručené vyjadrenie účastníka územného

konania - Združenia domových samospráv Bratislava akc účastníka konania podl‘a *34 ods.!

staehnáho zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle *24 ods.2 zákona ElA č.24/2006 Z. z.

a dňa 19.07.2019 na ústnom pojednávaní doručené námietky účastníkov územného konania

na stavbu .Jndividuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš — Benice“, ktoré smerovali

proti záväzným stanoviskům dotknutých orgánov (najmä mestský úrad Liptovský Mikuláš,

odbor CD. PK a VP, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH,

ŠVS).
Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko. vyjadrenie,

súhlas abebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené

osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise.

Obsah závazného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a

bez zosúladenia záväzného stanoviska s mými záväznými stanoviskami nemůže rozhodnúť

vo veci.
Námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzných stanovísk preto

stavebný úrad konanie prerušuje a žiada si od dotknutých orgánov stanovisko k námietkam.

Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu

závazného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.

Z vvššie uvedených dövodov rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo

výrokovcj časti rozhodnutia.
Súbežne s rozhodnutím o prerušení konania bude vydaná výzva na doplnenie

chýhaúcich dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré je potrebné

dophiiť k posúdeniu predmetnej žiadosti (najmá SC ZSK. závod Liptov — stredisko

Liptovský Mikuláš. Správa dest Zilmnského samosprávneho kraja, Okresný úrad Liptovský

Mikuláš. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Okresný úrad Zilina, odbor

cestnej dopravy a pozemných komunikácii. mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie ZP

a poFnohospodárstva, d‘alej je potrebné doplnit‘ projektovú dokumentáciu o eXistujůce

inžinierske siete 50 skreslenými ochrannými pásmami jednotlivých vedení a ďalšie

z prechádzajúcich bodov vyplývajúce rozhodnutia, stanoviská, vyj adrenia, súhlasy,

posúdenia alebo mé opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce).

Poučcnie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa * 29 ods.3) zákona č. 7 1/1967 Zb.

nemožno odvolaC. Toto rozhodnutie nie je podľa 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku

preskúmatefné správnym súdom, ak nemůže mať za následok ujmu na subjektívnych

právach účasrníkov konania.

Ing.JjBlcháč, PhD.

primátor m ta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa

Vlastnikom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 34 zák. č. 50/1976

Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa * 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 2k.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť

vyvesené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš po dobu 15 dní. Posledný dcň

tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom

sídle mesta, najmü na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na doěasnej úradncj

tabuli na mieste, ktorého sa ttka

Na vedomie
— Tatra Forest S)ovakia s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie

v zastúpení lnžiniering Neumann, s.r.o., uL Garhiarska Č. 24, 031 01 Liptovský‘

Mikuláš — Staré Mesto
— Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš

— Mestský úrad, odbor CD. PK a VP. Liptovský Mikuláš

— Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš

— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SSOPaK, SVS,

Vrbická 1993. 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 2511910, 031 01

Lipt. Mikuláš
— Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031

41 Liptovský Mikuláš
— Liptovská vodárenská spoločnost‘. a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš

— Stredoslovenská distribučná as., Pri Rajčianske 2927/8, 01047 Zilina

— Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel‘ného majetku a výstavby, Banská Bystrica

— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Zilina

— Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská

1613.0]OO4Zilina
— Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Zilina

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám.

osloboditeľov 1,031 40 Liptovský Mikuláš

— SC ŽSK. závod Liptov — stredisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 4,031 01 Liptovský

Mikuláš
— Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Vrbica-Nábrežie
— Slovak Telekom. a.s.. Bajkalská 28.81762 Bratislava
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Oznámené na,stráiika.na—GUET dňw

3 02 uB 2019

MESTO LIPTOMKÝ MlKUL:

MESTSIS?.tJRD

031 42 LIPfOVSKÝ ýKL‘L


