Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/0525-06/AMi
V Liptovskom Mikuláši: 14.03.2019
Vybavuje: Ing. A. Michalková
Tel.:+421 -044/55 65 347

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník Primá Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš Vrbica-Nábrežie IČO: 363 980 12, podal dňa 14.01.2019 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Plynovod D90 a prípojky plynu“ líniová stavba v katastrálnom území
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚRaSP
2018/6497-03/AMi zo dňa 22.11.2018.
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, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom.
Vzhľadom tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona, upúšťa sa
podľa § 61 ods. 2 od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsU, odbor
územného rozhodovania a stavebného poriadku počas stránkových dní ( pondelok od 8.00 15.00 hod., streda od 8.30 - 16.30 hod. a piatok 8.00-15.00 hod., obedňajšia prestávka od
11.30- 12.30 hod.).
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto
oznámenia, 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 dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
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 zák. č. 50/1976
Zb. 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 na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. 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
- Primá Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - VrbicaNábrežie
- Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
- Mestský úrad, odbor výstavby
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01
Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - Liptovská
Onrašová
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Ing. Róbert Remiš, PM-INVEST, spol.s.r.o., Textilná 6366, 034 01 Ružomberok projektant
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Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod
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