Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/6049-04/AMi
V Liptovskom Mikuláši 14.01. 2019
Vybavuje Ing. A. Michalková
Tel. 044/5565347

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, návrh na kolaudáciu stavby
a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebník Ján Duchovný a Emília Duchovná, č. 45, 032 23 Liptovská Sielnica, podal
dňa 27.06.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši, žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu stavby „Garáž“ radová garáž, umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C 364/173, 364/214 v k.ú. Liptovský
Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení a kolaudácií stavby.
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 § 5 písm.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné rozhodovanie, stavebný
poriadok a bývanie, oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým
orgánom v súlade s ustanovením §-u 61 ods.l a § 88a stavebného zákona a súčasne
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

19.02.2019 o 09.45 hod.

s miestom stretnutia na mieste stavby.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade ÚRaSP Lipt.Mikuláš,
č.dv.804 počas úradných hodín. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr
na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote
svoje stanoviská neoznámia podľa §-u 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou
súhlasia.
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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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle §59 sa toto oznámenie
doručuje formou verejnej vyhlášky
Toto oznámenie má podľa § 61 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. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Ján Duchovný, č. 45, 032 23 Liptovská Sielnica
- Emília Duchovná, č. 45, 032 23 Liptovská Sielnica
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Ing. Daniel Zarevúcky, ul. Hradišská 627/9, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny projektant
- Ing. Ján Brtiš, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny - stavebný dozor
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. l.mája 34, 010
01 Žilina
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh,
odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
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