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OBEC DEMÄNOVSKÁ DOLINA
Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného pbrhr!Jit

031 0! Demänovská Dolina 258

Číslo: SÚ-894/2017-O2Nj Demänovská Dolina 24.8.2017 J
Vybavuje: IngAVinČurová
mobil +121 905 617 023.i.č. 043/5591682
mail stavebnyunddcmanovskadolinainío

Ozn á m e je
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojcdnávania

I Verejná vyhláška /

Dňa 21.8.2017 podalo Pozemkové spoločenstvo Urbár Dcmänová, 031 01 Lipt.
Mikuláš, ICO: 42 38 69 77 návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby,, Urbár Dcmänová -

Zóna pod Demänovskou horou“ na pozemkoch v k. ú. Demänovská Dolina, Pavčina
Lehota a Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.
Popis územia:
Navrhovaná stavba predstavzje iystavbu dopravnej a technickej h?jhzštntluú;)‘ prc
realizách, výstavby rekreačnej zóny na celkovej plochc 59 225 m2.
Podlé platného územného plánu sa riešené územic nachádza v zastavanon; území obce
Demänovská Dolina. Hlavnú jmkčnú náplň navrhovanej zóny bude tvoru‘ rekreácia ti

vvbavenosť Ricšené územie Ivona c/ve súvisiace lokality. Lokalita L, kde bude unziestnen
poly/imkčný doi;; s vybavenost biu v parter!, ku kíorému prislúchajú 3 objekty typu

dépendance ‘. V lokalite JI., bude umiestnených 20 rekreačných objektov na 20

samostatných parcelách. Tieto rekreačné objekty sú riešené ako typové objekty, ktoré buč/ú
umiestnené na jednotlivých parcelách.
Výstavba dopravného vybavenia predmetnej zóny predstavije napojenie lokali/y L

vybudovanie prístupovej komunikácie, ktorá dopravne obslúži lokali/ii Jí Obc lokality huudú
dopravne napojené na existqjúce záchytné parkovisko pri ceste 11/584 v k. Ú. Demänová -

Liptovský Mikuláš.
Vývtavba technickcj !nj5vužnzzkíúy v riešenon; území pozosžáva Z iýsžavby i‘odoje;nu,
vodovodu, splaškovej kanali:ácic / zaústenie k. Ú. Pavčina Lehota! a ro:vodov iVN / napojenie
k. ú. L.Mikulóš L

Obec Demänovská Dolina ako príslušný stavebný úrad podľa 117 a 119 zák. č.50/1 976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších
predpisov a *5 písm. w‘ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správo pro územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie k predLoženému návrhu v súlade s ustanovením * 36 ods. 4
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a súčasne nariad‘uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
ktoré sa uskutoční dňa

22.09.2017/ piatok / o 9.00 hod.

s miestom stretnutja na Obecnom úradc Demänovská Dolina č. 258.



Do dokladov možno nahliadnut‘ pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade

Demänovská Dolina č. 258, počas stránkových hodin / pondelok, utorok od 8.00-15.00

hod., v stredu od 8.00-17.00 hod. a v piatok od 8.00-13.00 holi a v deň pojednávania.

Na navrhovanú činnosť vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o

ŽP. úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ZP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Miku]áš

rozhodnulie, ktorč je zverejnené na webovom sídle h1tpJAt‘i‘it‘.mirnsW?posudzo vonic

vplvvov—sca—eiq).
Učastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatníť najneskór na ústnom

pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská

dotknuté orgány a obec. Tieto orgány sú povirmé oznámíť svoje stanovisko v rovnakej

lehote. v ktorej móžu uplatníť svoje námietky účastnici konania. Ak nicktorý z orgánov

štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosf

lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi

svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to v súlade s 36 ods.3 že so stavbou z

hFadiska 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 zastupovat‘.
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starostka obce

Doručuje Sa:
- Pozemkové spoločenstvo Urbár Demärová, 031 01 Lipt. Mikuláš,

- Obec Pavčina Lehota, Obecný úrad Č. 71, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš

- Vlasníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastnikom sa toto oznámenie doručuje

ťonuou verejnej vyhlášky
Toto oznámcnie má podľa 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnoni poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej

vyhlášky ti podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v
mieste obvyklým spbsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Demänovská Dolina,

Pavčina Lehota ti mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doruěenia.

Súčasne musí byť obcou zverejnené aj mým spůsobom v mieste obvyklým, najmä na
internete, i- miestnom rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa

týká.

14 -09- 2017
Vflesené dňa 3 01 Zvesené dňa

MESTO UPTOVSKý MfKULÁS
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Na vedomie:
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,

CSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok. Š.N. 1-Iýroša 1, 034 01

Ružomberok
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK

a posudzovania vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH. Vrbická

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, Vrbická 1993,

031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.

osloboditeľov č.1, 031 01 Lipt. Mikuláši
- Okresný úrad L. Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt.

Mikuláš
- Okresně riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Štúrova 36, 931 80 Liptovský Mikuláš

- Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia OU Liptovský Mikuláš, Nám.

osloboditeFov Č. 1,031 01 Lipt. Mikuláš
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrcžie Ivana Krasku

834/3, 921 80 Piešťany
- Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

- LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš

- Slovak Telekom, a.s., Ul. Bajkalská 28,81762 Bratisiava

- Stredoslovenská energetika — Distdbúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina

- Slovenský plynárenský priemysel—distdbúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11

Bratislava 26
- Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Vrakunská 29

- SOP SR, Správa NAPANT, SNP 311,033 01 Liptovský 1-Irádok

- Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava


