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Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 
§ 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. (stavebného zákona) oznamuje začatie stavebného konania a v súlade s § 61 ods. 
1 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:

25. júna 2019 (utorok) o O930 hod,
so stretnutím na mieste navrhovanej stavby:

Gergonne Slovensko, s.r.o., Za mostom 1010/21, 031 04 Liptovský Mikuláš, 
zástupca stavebníka sa dostaví na Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 

č. dv. 803 o 09.15 hod. (prosím zabezpečiť odvoz)

Stavebník GERGONNE S AS, so sídlom: Rue de Tamas, 011 00 Oyonnax, 
Francúzsko, IČO: 489 005 058, zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosťou 
PROMTO, a.s., so sídlom: Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, IČO: 44 361 882, 
zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosťou PROMT, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 
1A, 036 01 Martin, IČO: 36 401 391, podal dňa 21.05.2019 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: „Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou GERGONNE 
SLOVENSKO II. etapa“ na pozemkoch pare. č. KN-C: 1331/14, 1331/15, 1331/25, 
1331/26, 1331/27, 1331/29, 1331/30, 1327/74 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš, pod č. 
ÚRaSP 2012/03776-04 Ta, dňa 22.08.2012, právoplatné dňa 20.09.2012 a stavebné povolenie 
pre I. etapu výstavby, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš, pod č. ÚRaSP 2012/04774-003Le, dňa 03.10.2012, právoplatné dňa 
06.11.2012.

Pre predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, Obvodným 
úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsekom štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, pod č. A/2012/01169-014-CEN, dňa 27.06.2012. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a 
posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal odbornú pomoc podľa § 56 písm. e) 
zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, pod č. OU-LM-OSZP-2019/4771-02- 
CENzodňa 03.04.2019.

Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/4426-03/TBo V Liptovskom Mikuláši: 05.06.2019
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.:+421 -044/55 65 344
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania 

s ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa 
písomnosť vyvesí 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 iným spôsobom v mieste 
obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho 
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

v

Ing. Katarína Suveríková
vedúca odboru URaSP

Do podkladov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš - MsÚ, odbore 
územného rozhodovania a stavebného poriadku počas stránkových dní (pondelok od 08:00 - 
15:00 hod., streda od 08:30 - 16.30 hod. a piatok od 08:00 - 15:00 hod., obedňajšia prestávka 
od 11:30 —12:30 hod.).

Účastníci konania uplatniť svoje námietky a stanoviská najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. AK niektorý z orgánov 
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona neoznámi 
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
šzemného rozhodovania a stavebného poriadko 

v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1S89/41, i 42 Lrýtcvaký Mikulái

Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, 

ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Na vedomie:
GERGONNE SAS, so sídlom: Rue de Tamas, 011 00 Oyonnax, Francúzsko, IČO: 489 
005 058, zastúpená splnomocneným zástupcom spoločnosťou PROMTO, a.s., so sídlom: 
Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, IČO: 44 361 882, zastúpená splnomocneným 
zástupcom spoločnosťou PROMT, s.r.o., so sídlom: Robotnícka 1A, 036 01 Martin, IČO: 
36 401 391
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia,
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš

- EKO-SERVIS LM, s.r.o., Bellova 14/87, 031 01 Liptovský Mikuláš
TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pracovisko Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 
Liptovský Mikuláš
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O 5 06..;,,dňa:Oznámené iným spôsobom (webové sídlo)
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K vydaniu záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. EIA
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

S prílohami:
Fotokópia žiadosti o stavebné povolenie
lx projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
lx písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok rozhodnutia zo 
zisťovacieho konania podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MEé'TSKÝ'pRAD

031 42 Lpsži/SKÝ MIKULÁŠ

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Energotel, a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 
034 01 Ružomberok
Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7,
974 01 Banská Bystrica
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava


