
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/3377!MDu V Liptovskom Mikuláši 07.06.2019

ROZHODNUTIE

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa *120 zák.
č.50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskoršich predpisov a * 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štárnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného
rozhodovania a sÉavebného podadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením 3a.
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskoršich predpisov a
noviel (cestný zákon), dňa 03.04.20 19 obdržalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na

stavbu „Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ulica -

parkovisko“ nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN—C 776/3 v k. ú. Okoličné.

Vzhl‘adom k tomu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke tunajší stavebný úrad podl‘a
* 29 ods. I zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov stavebné konanie

prerušuie
do doby vyricšcnia predbežnej otázky.

Odóvodnenie:
Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, ( ICO : 00315 524 ) Stúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš podal dňa 03.04.20 19 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
.‚Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ulica -

parkovisko“ nachádzajúcu sa na pozemku parc. Č. KN—C 776/3 v k. ú. Oko]ičné. Uvedeným
dňom bob začaté stavebné konanie. ‚

Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie obcou Závažná Poruba pod č. MsU/UR a
SP 201 8/05532-03/ESar zo dňa 27.08.2018.

Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13. P.O.BOX 218, 85000 Bratislava
v zastúpení Marcel Slávik podal dňa 03.06.20 19 elektronickou poštou pripomienky účastníka
konania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu ..Regenerácia sídliska
Podbreziny Liptovský Mikuláš“ nachádzajůcu sa na pozemku parc. Č. KN—C 776/3 v k. ú.
Okoličné.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako prislušný orgán
štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa * J a * 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydal dňa 10.05.2018 pod Č. OU-LM-OSZP
2018/03403-016-Ku rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa * 29 zákona a zákona
Č. 71/1 976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V tomto
konaní Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00



Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom podalo stanovisko k navrhovanej činnosti, avšak
v zmysle * 19 ods. 1 Správneho poriadku nebolo doplnené a v procese zisťovacieho konania
nebolo rešpektované ako stanovisko podané v zmysle * 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z.,
čím bob Združenie domových samospráv, v zastúpení Marcel Slávik vylúčené z konania.

VzhFadom k vyššie uvedeným skutočnostiam tunajší stavebný úrad podľa * 29 ods. 1,
správneho poriadoku stavebné konanie prerušil do doby vyriešenia predbežnej otázky vo
veci priznania účastníctva Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX
218, 85000 Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom v stavebnom konaní.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podl‘a * 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 preskúmatel‘né
správnym súdom, ak nemóže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníkov
konania.

lcháč, PhD.
Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 1) Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle 69 ods. 2) stavebného
zákona tak, že sa písomnosť podl‘a 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesi 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 mým spůsobom v mieste obvyklým, najmü v miestnej
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa
konanie týka.

Doručuje sa

— Účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo mé práva k
pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke
alebo mé práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byť stavebným povolením priamo
dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný
dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby; ďalej
účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti
móžu byt‘ rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že móže
byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch abebo povinnostiach
priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak).
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Na vedornie

- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/4 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy ‚ Ul. Stúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ‚031 01

Liptovský Mikuláš
- Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek

SSOH, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS,

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8.01047 Žilina
- LVS, as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia, a.s.. M]ynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
- IMAFEX. spol. s.r.o.. Belopotockého 4.031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovenský vodohospodársky podnik š. P‘, Nábrežie I. Krasku Č. 3/834. 92? 80

Piešťany
- FIN.M.O.S., a. s. ‚ Pekná cesta 19. 831 05 Bratislava
- LMT, a. s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa‘ Zvesené dňa‘

1609 2019Vyvesene dna‘ Zvesene dna
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