Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2018/8435-02/TBo
V Liptovskom Mikuláši: 02.01.2018
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel:+421 -044/55 65 344
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby
a nariadenie ústneho pojednávania
Navrhovateľ Creamer Slovakia s.r.o., P.O.BOX č.18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04
Liptovský Mikuláš, IČO: 31 618 006 v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov
72/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 428 451 podal dňa 29.10.2018 na Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného
rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“ - líniová stavba,
ktorá sa má nachádzať na pozemkoch v k.ú. Okoličné a Beňadiková. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o umiestnení stavby.
Popis povoľovanej stavby:
Predmetom územného konania je stavba „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací
plynovod“ - líniová stavba.
Pre potreby investora bude do priestoru jeho pozemku dovedený zemný plyn. Nakoľko sa
v blízkosti pozemku navrhovateľa nenachádza distribučná sieť rozvodu plynu bude vybudované
predĺženie STL plynovodu Na konci plynovodu bude vybudovaný pripojovací plynovod ukončený na
hranici pozemku uzáverom umiestneným nad terénom.
Dimenzia a tlak v STL distribučnom plynovodu ostane zachované. Distribučný plynovod
a pripojovací plynovod bude vybudovaný z polyetylénového potrubia.
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
zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o umiestnení stavby v súlade
s ustanovením § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutoční dňa

29.01.2019 o 09.00 hod.
s miestom stretnutia - Mestský úrad Liptovský Mikuláš, č. dverí 803.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas stránkových dní
(pondelok od 8— ~ 11— a od 12— ~ 15—, streda od 8— ~ 11— a od 12— ~ 16—, piatok od 8— ~ 11— a od
1220- i5 00) a pri ústnom pojednvaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská
neoznámia, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia.
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou
stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej
vyhlášky
Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (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 v mieste
obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste,
ktorého sa konanie týka.
Na vedomie
- Creamer Slovakia s.r.o., P.O.BOX č. 18, Priemyselná zóna Okoličné, 031 04 Liptovský Mikuláš
v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- PLUS JOIN COMPANY s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 Bratislava
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica
- Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,
Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 30 Banská Bystrica
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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Oznámené iným spôsobom (webové sídlo)
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