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

Číslo: MsU/URaSP 2018/8212-03/MDu 
2019/1352-03/MDu

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.02.2019

Stavebník: Jana Gazdova, Bobrovec č. 678, 032 21 Bobrovec
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom“ spojená s návrhom na kolaudáciou 
stavby.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Stavebník Jana Gazdova, Bobrovec č. 678, 032 21 Bobrovec podala dňa 19.10.2018 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby spojenú s kolaudáciou stavby „Rodinný 
dom“ na pozemku pare. č. KN-C 1072/42 a KN-C 1072/108 k.ú. Liptovská Ondrašová. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou 
stavby.

Na stavbu bola vydaná zmena územného rozhodnutia zo dňa 23.11.2018 pod č. 
MsÚ/ÚRaSP 2018/5996-06/MDu.

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 ods.l písmeno c) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka a podľa § 88a) odst. 4) v spojení s § 88 
odst. 1 b) stavebného zákona

dodatočne povoľuje

stavbu „Rodinný dom“ na pozemku pare. č. KN-C 1072/42 a KN-C 1072/108 v 
katastrálnom území Liptovská Ondrašová

vzhľadom k tomu, že stavba je stavebno-technicky dokončená, stavebný úrad v zmysle § 88a 
ods. 9 spojil konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby s kolaudačným konaním a 
zároveň v súlade s ustanovením § 82 ods.l stavebného zákona

povoľuje užívanie

stavby „Rodinný dom“ na pozemku pare. č. KN-C 1072/42 a KN-C 1072/108 v k. ú. 
Liptovská Ondrašová.

Druh a účel stavby, ktorej užívanie sa povoľuje: Rodinný dom- bytová budova

Popis stavby :
Navrhovaná stavba rodinného domu je jednopodlažná stavba, bez podpivničenia, prekrytá 

valbovou strechou, ktorá je opatrená bleskozvodom. Stavba je riešená ako montovaná 
drevostavba, založená na základovej doske. Parkovanie pre dve autá je zabezpečené na 
spevnenej ploche (zámková dlažba) pred domom.

Rodinný dom je elektrickou prípojkou napojený na verejný rozvod el. energie, 
kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na verejné rozvody vody a kanalizácie.
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I.NP - zádverie, chodba, technická miestnoť, kúpeľňa s wc, obývacia izba, kuchyňa, 
jedáleň, 2x izba, terasa;

Technické údaje kolaudovanej stavby:
zastavaná plocha domu 
obytná plocha domu
max. výška hrebeňa strechy domu je + 5,700 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 je cca 0,075 
m od okolitého terénu.

97.00 m2
54.00 m2

Objektová skladba kolaudovanej stavby:
SO 01 Rodinný dom- vodovodná, kanalizačná, elektrická prípojka 
SO 02 Spevnené plochy

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
Ing. Rastislav Kypus- architektúra, projektové hodnotenie stavby; Ing. Marek Gešnábel- 
elektroinštalácia, Ing. Ladislav Sándor- statika; Ing. Martin Tencer- požiarna ochrana, Ing. 
Jaroslav Komár- vykurovanie, Valéria Ponechalová- zdravotechnika sú to odborne spôsobilé 
osoby, ktoré zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto 
podmienky, ktorými je nutné zabezpečiť ochranu verejných záujmov, a práv 
chránených záujmov účastníkov konania najmä z hľadiska starostlivosti o životné 
prostredie, zdravie ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Vlastník stavby je v zmysle § 86 ods. 1 stavebného zákona povinný užívať stavbu v 
súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom na účel, určený v 
kolaudačnom rozhodnutí. Prípadné zmeny stavby a zmeny spôsobu užívania je možné 
uskutočniť len po oznámení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.
Udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
statických, požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k j ej znehodnoteniu 
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
Priestory užívať tak aby nedošlo k poškodeniu cudzích práv a majetku.
Zabezpečiť vykonávanie prevádzkových revíznych správ a odborných prehliadok 
zariadení v predpísaných termínoch v zmysle príslušných STN EN a vyhlášok. 
Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jej trvania, pri 
zmene vlastníctva ju odovzdať novému vlastníkovi stavby a pri odstránení stavby 
stavebnému úradu.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. 
správy odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš, pod . č. : OU -LM-OSZP-2018/010540- 
002-MA zo dňa 08.10.2018.

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona 
o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, 
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením 
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné 
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude
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ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. Upozorňujeme 
Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom 
bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať. 
S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta 
Liptovský Mikuláš.

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, oddelenie 
životného prostredia a poľnohospodárstva, pod č. : MsÚ/ŽP-2018-7860-02/LJu zo dňa 
17.10.2018. Súhlasí so stavbou za dodržania podmienok:

Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným 
prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s 
normami kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana ovzdušia. 
Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade s 
STN EN 15287 - 1+A1 Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov a v 
súlade s prílohou č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší.
Inštaláciu spaľovacieho zariadenia môžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej 
firmy.
Pri inštalácii zariadenia sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad 
o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia a stanovisko kominárskeho podniku.

Mesto Lipt. Mikuláš 
poľnohospodárstva - MZZO pod č. : MsÚ/ŽP-2018-9107-02/LJu zo dňa 13.12.2018.

Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa spaľovacieho 
zariadenia.
Pravidelne zabezpečovať kontrolu spaľovacieho zariadenia.
V miestnosti, kde sa spaľovacie zariadenie nachádza, musí byť zabezpečený dostatočný 
prívod vzduchu.
Popol zo spaľovacieho zariadenia likvidovať v súlade s protipožiarnymi predpismi.
Zdroj prevádzkovať v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcu 
inštalovaného zariadenia.
Pravidelnú kontrolu a čistenie komína zabezpečovať v zmysle § 20 vyhlášky č. 
401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť 
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a 
zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o 
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

oddelenie životného prostredia amestský úrad

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina pod č. : 4300089157 zo dňa 24.10.2018.
V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s pre pripojenie 
Vášho odberného miesta.: nachádzajú
Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. SSD, 
a.s. s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí. Odovzdávacie miesto a bod 
napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v istiacej skrini SR „Ondrasova“ č. 994 v 
majetku SSD, a.s.. (viď.mapa).
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér, 
charakteristika B.
Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a 
zákona 251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky. Vám
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zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto 
vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD. 
Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE) 
bude vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bxl6mm2 mechanicky chránený v ochrannej 
trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). 
Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste - 
na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 61439-1 
až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a 
obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí 
byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu 
napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú 
časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami 
vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o 
podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk.
Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť so SSD pripojovanú zmluvu a 
vybudovať zo strany odberateľa elektricky prívod po RE. (vrátane) v súlade s 
"Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktoré sú 
zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektricky prívod je súčasťou odberného 
elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom 
nevyjadruje k umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu- Odberateľ 
je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých 
nehnuteľností, na ktorých bude tento elektrický prívod umiestnený.
Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje 
žiadateľ na vlastné náklady, (odberateľov majetok)
Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred 
požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a 
odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z 
odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 
Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového 
rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný kedykoľvek predložiť na vyžiadanie zo strany 
SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
Po úhrade a pripísaní pripoj ovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických 
podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení 
elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, 
bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej 
sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o 
pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 
SSD“ (ďalej ..Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk . a ku 
ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD y 
zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy či L "Špecifikácia odberného miesta,, termín 
realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" 
zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaisti pripojenie elektrického prívodu a 
elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.

Vyjadrenie k elektrickému vykurovaniu.
Súhlasíme s pripojením elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené 
odberné miesto. Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s 
elektrickým priamovýhrevným vykurovaním, prípadne vykurované tepelným čerpadlom.
Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D5 v zmysle cenníka:
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pripojenie elektrických priamo výhrevných vykurovacích spotrebičov a pripojenie 
akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným 
povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo 
inteligentným meracím systémom (IMS), HDO a oddeľovacie relé musia byť istené 
plombovateľným 2 Ampérovým ističom, v prípade že je na odbernom mieste 
nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovateľným ističom 2A. 
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In=3x25A, s 
charakteristikou B.
Meranie elektriny musí byť umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom 
mieste na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 
61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a 
obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí 
byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu 
napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú 
časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami 
vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o 
podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk 
Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový 
rozvádzač a ostatné časti odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s " 
Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktoré sú 
zverejnené na stránkach www.ssd.sk

Pri miestnom zisťovaní dňa 18.12.2018 v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené 
nedostatky.

V prípade, ak kolaudovaná stavba nemá pridelené súpisné číslo je potrebné požiadať podľa § 
2c ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o 
určenie súpisného a orientačného čísla.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov kolaudačného konania.

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči 
vydaniu dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným rozhodnutím.

Odôvodnenie:
Stavebník Jana Gazdová, Bobrovec č. 678, 032 21 Bobrovec podala dňa 19.10.2018 na 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby spojenú s kolaudáciou stavby „Rodinný 
dom“ na pozemku pare. č. KN-C 1072/42 a KN-C 1072/108 k.ú. Liptovská Ondrašová. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou 
stavby.

Na stavbu bola vydaná zmena územného rozhodnutia zo dňa 23.11.2008 pod č. 
MsÚ/ÚRaSP 2018/5996-06/MDu.

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti o vydanie dodatočného povolenia stavby 
spojenú s kolaudáciou stavby oznámil dňa 21.11.2018 začatie konania o dodatočnom povolení 
stavby spojenú s kolaudáciou stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.12.2018. 
Súčasne ich upozornil, že účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť 
najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V stanovenej lehote ani na 
miestnom zisťovaní neboli správnemu orgánu od účastníkov konania doručené žiadne 
námietky a pripomienky voči vydaniu dodatočného povolenia stavby a kolaudačného
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rozhodnutia na stavbu „Rodinný dom“.
Ku konaniu o dodatočnom povolení stavby boli predložené nasledovné doklady: 

projektová dokumentácia k dodatočnému povoleniu stavby; vyjadrenia a stanoviská 
dotknutých orgánov a organizácií.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené: geometrický plán pod č. 45347191-93/2018 zo 
dňa 28.11.2018, ktorý bol overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym 
odborom pod č. G1 -1217/2018 zo dňa 04.12.2018; energetický certifikát 
č. 134063/2018/11/01562008/EC, zápis o skúške rozvodu vnútornej kanalizácie zo dňa 
18.08.2018; zápis z kontroly vybudovania kanalizačnej prípojky a uvedení do prevádzky zo 
dňa 28.11.2018; zápis o tlakovej skúške vodovodnej prípojky zo dňa 28.11.2018; protokol 
o vykonaní tlakovej skúšky vykurovania zo dňa 18.8.2018; potvrdenie o preskúšaní komína 
zo dňa 17.7.2018; správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického 
zariadenia - elektroinštalácia domu zo dňa 26.11.2018; správa o prvej odbornej prehliadke a 
odbornej skúške elektrického zariadenia - bleskozvod zo dňa 01.12.2018; správa o prvej 
odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia - NN prípojka zo dňa 
30.11.2018; protokol o kusovej skúške rozvádzača zo dňa 25.07.2018; doklady o nakladaní 
s odpadmi; certifikáty použitých materiálov; zápis o odovzdaní stavby;

Stavebný úrad na miestom šetrení po obhliadke posúdil, že zrealizovanou stavbou 
nedôjde k obmedzeniu užívania susedných nehnuteľností.

Stavebný úrad na základe žiadosti o dodatočné povolenie a návrhu na kolaudáciu 
stavby začal o tejto stavbe konanie podľa § 61 ods. 3, §88a ods. 9 a podľa § 80 stavebného 
zákona. Na základe tohto ustanovenia skúmal, či existencia stavby nie je v rozpore so 
záujmami spoločnosti. Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného 
plánovania, starostlivosti o životné prostredie dospel k záveru, že stavba nie je s týmito 
záujmami v rozpore a je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná 
časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 
16.12.2010 súčinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad pri kolaudácii stavby nezistil závady a nedorobky podľa § 81b 
stavebného zákona, brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby na určený účel. 
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov: pol. č. 
60 písm. a) ods. 1, d) ods. 4 a položka 62a písm. b) ods. 2 - 3x50,00 + 35; 3x 30,00 +20 = 
295eur.
Poučenie:

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa §54 zákona o správnom konaní sa 
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 
1989/41 v Liptovskom Mikuláši.
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O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho 
poriadku.
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ú/W'Á.Ing.j^án Blcháč, PhD.
prirnätor'mesta Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou
Toto rozhodnutie 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 
mestom zverejnené na wcbovom sídle a 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
- Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, Ul. 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 

a verejných priestranstiev , Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Vyvesené v mieste stavby dňa: 

Vyvesené dňa:

Oznámené na webovom sídle .'ľľ' S-.

Zvesené dňa:
0 5 03 20191 8 02 2019 Zvesené dňa:

ú 8.. 02.2.0.19dňa:

V MIKULÁŠMESTO LIB
ME: RAD

'SKÝ MIKULÁŠ031 42 U
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Okres Obec Kat. územie
LIPTOVSKÁ ONDRASOVÁLIPTOVSKÝ MIKULÁŠLiptovský Mikuláš

Okresný úrad
Liptovský Mikuláš
katastrálny odbor

Číslo zákazky Vektorová mapa Mierka 1 : 1000
K1 -2526/2018

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu: 1072/42

Vyhotovil

Dňa Meno
*M<OU SPOPLATNENÝ17.10.2018 Bllková

Pečiatka a pddfljs 3 /


