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

číslo: MsÚ/ÚR a SP 2019/3900-06/MDu

Liptovský Mikuláš, dňa: 23.09.20 19

Navrhovateľ: Fibris, S.r.O. so sídlom SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 36 420 212
Vec:
Zastavenie konania.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Fibris, S.ľ.O. So sídlom SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 36 420
212 podal dňa 29.04.2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,, Dátová sicť
MAGNET“- líniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie- celková situácia Č. výkr. 1, M 1:10 000, ktoré
tvoria neoddeliternú súčasťou žiadosti. Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa 117v spojení s 119 ods.
3 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a
5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej Správe pre územně
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, podľa ustanovenia 35 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku konanie
zastavuje.
Odůvodncnie:
Navrhovateľ Fibris, s.r.o. 50 sídlom SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok, ICO 36420212
podal dňa 29.04.20 19 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Dátová sieť
MAGNET“- líniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie- celková situácia Č. výkr. I, M 1:10 000, ktoré
tvoria neoddeliteľnú súČasťou žiadosti. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.
Stavebný úrad oznámil podľa
36 ods. 4 stavebného zákona dňa 13.05.2019 začatie
územného konania verejnou vyhláškou ůčastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 04.06.20 19. Súčasne ich
upozornil, že svoje námietky a pripomienky můžu uplatniť najneskůr pri ústnom pojednávaní
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania
upozornení, že podl‘a * 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné
nahliadať do dokladov.
Nakoľko v priebehu územného konania bob zistené, že predložený návrh spolu
s prílohami neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad dňa
05.06.20 19 navrhovateb‘a vyzval na doplnenie podaného návrhu a konanie prerušil.
Navrhovateľ Fibris, s.r.o. so sídlom SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 36420212
podal dňa 10.07.20 19 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v

Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o predlženie lehoty, ktorej stavebný úrad vyhovel a dňa 01.08.2019
vydal oznámenie o predlžení lehoty na predloženie dokladov.
Stavebný úrad listorn zo dňa 02.08.2019, ktorý spoločnosť Fibris. s.r.o. so sídlom SNP
315 033 01 Liptovský Hrádok. lCO 36420212 prevzala 14.08.2019. upozorňuje na to, že
stavebník t.j. Fibris, s.r.o. nepreukázala že stavba, ktorú chce realizovaťje vo verejnom záujme
a v zmysle ustanovenia 66 ods. 6 písm. a), b), c), d), e), t) a ods. 7 zákona o elektronických
38 stavebného zákona vydať územně
komunikáciách (ZEK). Stavebný úrad nemóže podľa
vlastníka.
rozhodnutie aj bez súhlasu
Nakoľko navrhovateV v určenej Iehote nedostatky podania neodstránil ani nepreukázal
verejný záujem, stavebný úrad územné konanie podl‘a 35 ods. 3 stavebného Zákona zastavil.
Na možnosť zastavenia územného konania bol navrhovateľ v rozhodnutí o prerušení územného
konania upozornený.
‚

Poučenie:
Podl‘a * 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v Jekote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Stúrova 1989/4 I, Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bylovej politiky,
Vysokoškolakov 8556/33B, 010 08 Zilina RohÖnute1je po vyčerpani riadnych opravnych
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom pódl‘a ustanovehLSprávneho súdneho poriadku.
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Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Toto rozhodnutie má povahu verejncj vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 stavebného zákona v
znení ncskoršich predpisov. Toto rozhodnutie musí byt‘ vyvcscné po dobu 15 dni na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovce a súčasne zvercjnené mým
spósobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) v micste obvyklým v súlade s 26 ods. 2
zákona Č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15
dňovej ehotv je dňom doručcnia.
Doručuje sa
Učastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo ině práva k pozemkom a
stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo ině práva k
týmto pozemkom a stavbám můžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; d‘alšie osoby,
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo kvalifikovaná
osoba: projektant v časti, ktorá sa lýka projektu stavby; ďalej účastnikom konania je ten, o
koho právach. právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho
práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti móžu byť rozhodnutím priamo dotknuté;
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účastníkom konaniaje aj ten, kto tvrdí, že mbže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže
opak).
Na vedomie
Fibris, s.r.o. so sídlorn SNP 315 03301 Liptovský Hrádok, ICO 36420 212
Mesto Liptovský Mikuláš odbor životného prostredia a dopravy Ul. Stúrova 1989/4 1, 031
42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš —Utvar hlavného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.
Osloboditel‘ov 1, 031 41 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Urad pre reguláciu elektronických kominikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej
regulácie, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24
Ministersvo obrany SR, Ágentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred ČSA 7, 974
31 Banská Bystrica
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova
48,01001 Zilina
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Zilina, Kuzmányho 26, 01223 Žilina
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01 01 Zilina
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia horného
Váhu, ul. Jána Jančeka Č. 36, 03401 Ružomberok
Správa ciest ZSK Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
Verejnoprospešné služby, Družstevná 1,031 0! Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
Zilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09
Zilina
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet as., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Energotel, Jána Milca 44, 01001 Zilina
Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21,97405 Banská Bystrica
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