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Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho 
pojednávania.

Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš podal dňa podal dňa 03.04.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia 
na stavbu „Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135.180 Verejné 
osvetlenie ul. Hradišská“ nachádzajúcich sa na pozemku pare. č. KN-C 776/3 v k. ú. 
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. 
MsÚ/ÚR a SP 2018/05532-03/ESar zo dňa 27.08.2018.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán 
štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 1 a § 5 zákona č. 
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) dáva v zmysle § 38 ods. 4 písm. c) zákona nasledovné vydal 
záväzné stanovisko zo dňa 14.05.2019 pod č. OU-LM-OSZP-2019/053466-02-Pa.

Obec Závažná Poruba ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v 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 územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením § 61 ods. 
3 zák. č.50/1976 Zb. stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom a všetkým známym účastníkom stavebného konania a v súlade s § 61 ods. 2 zák. č. 
50/1976 Zb. (stavebného zákona) upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťova
nia, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie navrhovanej stavby.

Do dokladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsU, odbore 
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 na ne nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a mesto. Ak v určenej lehote 
svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou 
súhlasia.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2019/3378-03 MDu V Liptovskom Mikuláši dňa 27.05.2019
Vybavuje: Ing. Michaela Dudová
Tel:+421-044/55 65 341
E-mail: michaela.dudova@mikulas.sk
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V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplat
nené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú pl
nú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

MESj
031 42 LIP

Mesto Liptovský Mikuláš , Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy , Ul. Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ,031 01 Lip
tovský 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
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
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Nábrežie I. Krásku č. 3/834, 921 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
Obec Závažná Poruba, 032 02 Závažná Poruba č. 135

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

v Liptovskom Mferíasi í
Štúrova 1989/41.031 43-LW^UM(ik<ilaš

Ing. Katarína Šuveríková 
vedúca odboru ÚR a SP

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
AJ RAD
KÝ MIKULÁŠ

Toto oznámenie má podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta
vebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vy
hlášky 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 Miku
láš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači 
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
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