
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 989/4!. 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 20! 9/4585-03!AMi V Liptovskom Mikuláši 03.12.2019

Vec:
Stavebník Vlastníci bytov bytového domu, Nábrežie Dr. A. Stadolu 1584/8, 9, 031 01

Liptovský Mikuláš — Staré Mesto, v zastúpeni správcom Stavebné bytové družstvo

Liptovský Mikuláš, Za Havlovci 4380, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie, ICO

00222011, podal dňa 28.05.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Zateplenie a obnova bytového domu, 38 bj., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1584/8, 9,

Liptovský Mikuláš“ ‚ ‚

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Vlastníci bytov bytového domu, Nábrežie Dr. A. Stadolu 1584/8, 9, 031

01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto, v zastúpení správcom Stavebné bytové družstvo

Liptovský Mikuláš. Za Havlovci 4380. 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie, IČO
0022201!. podat dňa 28.05.2019 žiadosC o vydanie stavebného povolenia na stavbu

.‚Zatepknie a obnovu bytového domu, 38 b.j., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1584/8, 9,

Liplovský Mikuláš“ nachádzajúce sa na ulici Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. Č. 1584,

vchod: 8, 9, na pozemku parc. č. KN—C 5269/68 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným

dňom holo začaté stavebné konanie.
Mesto Lipt. Mikuláš. prislušný stavebný úrad podľa *117 zák. č.50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

a o zmene doplnení niektorých zákonov a * písm. a zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka podľa

62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaií žiadosti rozhodol takto:

stavebné úpravy bytového domu nachádzajúceho sa na ulici Nábrežie Dr. A.

Stodolu súp. Č. 1584 vchod: 8, 9 na pozemku parc. č. KN—C 5269/68 v k. ú. Liptovský

Mikuláš podľa 66 ods. I zák. Č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)

P O V O ľ u J ú.

Druh : Bytový dom
[čel stavby: Budova určená na bývanie

Popis stavby:
— .!edná sa o stavebné úpravy realizované na jestvujúcom bytovom dome, ktoré budú

poiOStá\ ať Z odstránenia póvodného zateplenia. zo zateplenia obvodových stien

graítovými doskami hr. 150 mm. s protipožiarnymi pásmi z minerálnej vlny šírky

200 mm. strešný plášť bude zateplený tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 1005 hr.

250 mm. okná na pivniciach budú vymenené, budú odstráiiené systémové poruchy na

balkónoch (výmena zábradlí na existu]úcich balkónoch za hlinikové s výplňou z

bezpečnostného sk]a), z prekrytia horných balkónov stňeškami z pine]

polykarbonátovej dosky hr. 16 mm, dlažba na vonka] šich vstupoch bude odstitená a

nahradená novou mrazuvzdornou a protišmykovou, v bytovom dome budú

inštalované 2 ks bezstrojových výťahov v zrkadle schodiska, bleskozvodné zvody



budú pri zateplení presunuté na povrch fasády min. 100 mm, vykurovacia sústava
bude hydraulicky vyregulovaná.

— Povoľujú sa aj ostatné stavebné úpravy v zmysle projektovej dokumentácie.
— Stavebnou úpravou nedöjde k zmene vo využití objektu, ani k dispozičným zmenám

bytov.

Projcktovú dokum entáciu ‘vpracovali:
— Inti. Miriarn Suchomelová — časť projekt pre stavebné povolenie. tepelnotechnické

a energetické posúdenie
— Ing. Vladislav Lukášik — statický posudok stavby
— Ing. Daniel Kňažko — riešenie proipožiarnej bezpečnosti stavby
— Ing. Pavol Míša — vyregulovanie UK
— RNDr. Peter Bačkor — odborný posudok na výskyt chráiiených druhov živočíchov

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonaiié bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb,
príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

- Spósob uskutočňovania: dodávateľsky, firmou na základe výsledku výberového
konania. Stavebník je povinný pisomne oznámiť stavebnému úradu v termíne do 15
dní od ukončenia výberového konania zbotoviteľa stavby.

- Stavebník je povinný oznámit‘ začaue stavby a na stavbe je potrebné viesť stavebný
denník.

- Pred realizáciou zateplenia vykonať odtrhovú a ťahovú skúšku.
- Farehné riešenie fasád a konštrukčných prvkov balkónov je potrebné odsúhlasiť pred

rcalizáciou na útvare hlavného architekta mesta.
• V prípade potrebv užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných

nrác a pred umiestnením konštrukcií na plochách verejnej zelene je investor povinný
požiadať. v súlade s S zákona č. 135/196 I Zb.. mesto Liptovský Mikuláš o vydanie
rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnvch komunikácií. Doklad o povoleni užívania
verejného priestranstva predloží investor ku kolaudácii.

- Ku kolaudačuému konaniu v prípadc zásahu do častí bleskozvodu je nutné
doložiť projektovú dokumentáciu na časť bleskozvod s revíznou správou.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hI‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hI‘adiska architektúry:
— Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestnif tabuľu na viditeľnom mieste pň

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby ajej investora, kto bude
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

— Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V prípade záberu
verej něho priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš,
útvar cesrnej dopravy. PK a VP.

— Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách. je
potrebné zabezpečiU ich ochranu pred znečistenim.



— Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘, označit‘ a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.

— Požiama odolnost‘ menených prvkov nesmie znížif pbvodnú hodnotu požiamej odolnosti.
— Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečiť ochranu susedných bytov pred poškodením.

V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu
nahradiť podľa platných predpisov.

— Stavebné práce. pri ktorých möže dójsť k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byť
vykonávané v čase nočného kľudu.

— Počas stavebných prde udržiavat‘ čistotu a poriadok spoločných častí bytového domu
a spoločného zariadenia. hlavne spoločné chodby, schodište, výťah.

— Odpad zo stavehnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobeje
porrehne uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

l)održanie požiadaviek dotknutÝch orgánov a organizácii:

- Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš
njadrenim pod č. ORHZ-LMI-234-OOI/2019 súhlasí bez pripomienok. Toto
stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiameho dozoru pre konanie
nasledujúce podFa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
projektu v znení neskoršich predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dokumentáciou stavby požadujeme predložiť pň kolaudačnom konaní.

- Okresné riaditel‘sh‘o hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš
vvjadrenim pod č. ORHZ-LMI-619-OO1/2019 súhlasí bez pripomienok. Toto
stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podfa zákona č. 501976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
projektu v zneni neskoršich predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dokurnentáciou stavby požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
tátnej správy odpadového hospodársh‘a vo \yjadrení pod č. OU-LM-OSZP
2019/005399-02 súhlasi za dodržania nasledovných podmienok:

- Povinnosťou pĎvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkýeh
recvklovateíných druhov odpadov /napr. 150101. 5002, 170407/, ktoré vznihú pri
realizácii stavby. prostrednictvom kompetentnej organizácie a yhovujúce
zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z.i
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíeh doplnkov
a \‘vhláškou Č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona od
odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.

- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodneni,
alebo využiti všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

- Využitefné stavebné odpady /napr. 170107/ je póvodca povinný odovzdať na
zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkuj ú
oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš, Prima Slovakia
Liptovský Mikuláš — drvením/. Pokial‘ uvedené organizácie nebudú mócť zabezpečiť
leh zhodnotenie, len potom möžu byť vyvezené na riadenú skládku.

— Okresný úrad Liptvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na IF vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2019/06135-
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002-Pa nasledovné stanovisko (nemá námietky):
Z pohradu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán
požadujeme dodržanie opatreni uvedených v odbornom posudku (zo dňa 18.12.2017)
vypracovaného RNDr. Petrom Bačkorom PhD. (oprávnená osoba na vypracovávanie
odborných posudkov - výskyt chránených živočíchov v budovách, manipulácia s
chránenými živočíchmi vyskytujúcimi sav budovách):

— žiadame aby bol predmetný odborný posudok pevnou súčasfou projektovej
dokumentácie

— stavebník oznámi iačiatok stavebných prác minimálne 7 dní vopred SOP SR -5-
TANAP (Mgr. Erika Feriancová, e-mail: erika.feriancova@sopsr.sk tel:0903 298
25].)

— pred samotnou realizáciou rekonštrukčných resp. stavebných prác sa uskutoční ešte
jedna obhliadka každej fasády priamo z Iešenia alebo mého technického prostriedku
na všetkých fasádach postupne, oplechovania atiky, podhľadov strechy a ině vhodné
rniesta na spresnenie/zistenie výskytu miest a možných vstupov do vonkajšieho
plášťa bytového domu chránených živočíchov osobou s prislušnými odbornými
skúsenosťami zameraná hlavne na výskyt vtákov a netopierov

pripade zistenia prítomnosti chránených drahov budú vykonané také opatrenia.
kiorč zamedzia možnosti uväznenia vtákov a netopierov v ich úkiytoch stavebnou
činnostou a in\estor v súčinnosti s touto osobou s pdslušnou výnimkou zo zákazov
v zmvsle zákona 54312002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na vlastné náklady
zabezpečí ak bude potrebné vysťahovanie netopierov

— rekonštrukcie a stavebné práce možno realizovať aj počas doby hniezdenia vtákov
(apríl-júl), resp. výskytu netopierov Qanuár-april a september-december)

— nie je potrebné realizovat‘ žiadne kompenzačné opatrenia

— TOV SÜD Slovakia. s.r.o.. pod číslom 7165016461/30/191BT/OSJDOK vydáva
odborné stanovisko:

— Z iechnickej správy projektu nie je dostatočne zrejmý spösob zaistenia bezpečnosti a
ochrany zdravia

— pri práci a bezpečnosti technických zaňadení (v dobe realizácie stavby riešenie
ochrany pred bleskom)

— V projekte nie je dešená pri novej bytine zachytávacia sústava (chýba popis),
— Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle * 14 ods. 1 písm. d)

zákona č. 124/2006 Z. z. v zneni neskorších predpisov vydávame toto odborné
stanovisko:

—
Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po
odstráneni nedostatkov uvedených v bodoch I až 3.

- Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia Jen v rozsahu
predložcnej projektovcj dokumcntácie.

— Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
— Upozornenie:
— Predložená projektová dokumentácia nie je v rozsahu zoznamu príloh, ktorý je

uvedený na titutnej strane (chýba hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a
výťah).

— Najmenšia dovolená výška zábradlia podľa 28 ods. 4 vyhl. MZP SR Č. 532/2002 Z.
z. musí byt‘ dodržaná a meria sa od navrhovanej pochůdznej plochy balkóna.

— Pri realizácii stavebných prác sa musia určif zásady technických, organizačných
prípadne d‘alšich opatreni na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa
vyhl. MPSVR SR Č. 147/20 13 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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— V projekte sú citované neplatné predpisy (vyhl. SÚBP a SBÚ Č. 374/1990 Zb.).
— Poznámka; TUV SUD Slovakia s.r.o. móže vykonat‘ inšpekciu podľa STN EN

ISO/IEC U020:2012 posúdením súladu \5rhotovenia stavby a technických zariadení,
ktoré sú v nej inštalované. alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti
technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb). Vyššie
uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: Nedostatky a upozornenia
hudú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné
právne predpisy.

— TCV SÜD Slovakia. s.r.o.. pod číslom 7165019593/30/19/BT/OSJDOK ydáva
odborné stanovisko:

— Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle 14 ods. 1 písm. d)
zákona Č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávarne toto odborné
stanovisko:

— Nic je riešený spósob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbe, čo nie je
v súlade s * 9 ods. 1) písm. b)bod 8 vhl. MZP SR Č. 453/20002. z.

— Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po
odstránení nedostatku v bode 1.

— Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia len v rozsahu
predloženej projektovej dokumentácie.

— Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
— Llpozornenie na plnenie požiadaviek mých predpisov;

Technické zariadenie výťah je určeným výrobkorn podľa nariadenia vlády SR Č.
235/2015 Z. z. v zneni nariadenia vlády SR Č. 22/2017 Z. z. Pri uvedení na trh ado
preddikv je potrehné splniť požiadavky citovaného predpisu. TUV SUD Slovakia
s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-l353 mčže vvkonať posůdenie zhody tťahu podľa
nariadenia vlády SR Č. 235/2015 Z.:. v znení nariadenia vlády SR Č. 22/2017 Z. z.
Upozornenie:

— Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie nie je v rozsahu * 9
vyhl. MZP SR Č. 453/2000 Z. z.

— Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických.
organizačných prípadne ďalších opatreni na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci podPa vyhl. MPSVR SR Č. 147/20 13 Z. z. v znenf neskorších predpisov.

— Poznámka:
— TCV SUD Slovakia s.r.o. móže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC

I 7020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zadadeni, ktoré sú
v nej inštalované, alebo namontované, S požiadavkami bezpečnosti technických
zariadení (v prislušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).

— Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:
— Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú

dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

K navrhovanej stavbe sa njadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva zo dňa 17.04.2019. Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a
posudzovania vplyvov na životné prostredie Zo dňa 09.05.2019, Okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 23.04.2W 9 a zo dňa 28.11.2019,
TCV SUD Slovakia. s.r.o.. zo dňa 16.05.2019, TUV SÜD Slovakia. s.r.o.. zo dňa
16.08.2019.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle 52 ods. I zák. č. 71/1967 lb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do
dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými doldadmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoPko konečnú stavbu možno v zmysle
ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné pre
účastníkov konania.

Od 8v od n en ie
Dňa 28.05.2019 stavebný úrad obdržal žiadosť od stavebníka Vlastníci bytov

bytového domu. Nábrežie Dr. A. Stadolu 1584/8, 9,031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
v zastúpení správcom Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, Za Havlovci 4380, 031
01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie ICO 00222011, o vydariie stavebného povolenia
na stavbu „Zateplenie a obnovu bytového domu, 38 b.j., Nábrežie Dr. A. Stodolu 1584/8, 9,
Liptovský Mikuláš“ nachádzajúcej sa na ulici Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. Č. 1584, vchod:
8, 9, na pozemku parc. č. KN—C 5269/68 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob
začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 27.06.2019 začatie stavebného konania a upustil od
rniestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite
dostatočne známe a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Vzhľadorn k tornu, že v priebehu konania bola doplnená nová čast‘ tj. výt‘ahy do projektovej
dokumentácie. bob nutné predložiť nové stanovisko od TUV SUD Slovakia, s.r.o., a
Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, hrieď po ich
doloženi stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

V konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie
z hľadisk uvedených v ustanoveniach * 37, 62 a * 63 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi. V zákonom stanovenej lehote neboli k stavbe predložené účastníkom
konania námietky a pripomienky.

Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v 43d a 43e stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. vyhláškou 532/2002 Z. z. a prislušné ustanovenia slovenských
technických noriern. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Realizácia stavebných úprav na bytovom dome nie je v rozpore so zámermi mesta a
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody,
ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
Položka 60 písm. ..c ods. 2: 100,00 € bol uhradený namestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Vlastníctvo bob preukázané výpisom z listu vlastníctva Č. 6255 v k.ú. Liptovský
Mikuláš. Boli doložené podpísané splnomocnenie od niektorých vlastníkov bytov v bytovom
dome na ul. Nábrežie Dr. A. Stodolu súp. Č. 1584, vchod: 8, 9, Liptovský Mikuláš, v ktorom
splnornocnili spoločnosť Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, Za Havbovci 4380,
031 W Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie na zastupovanie v stavebnom a kolaudačnom
konaní. Ti účastníci konania, ktorí nepoverili spobočnost‘ Stavebné bytové družstvo Liptovský
Mikuláš na zastupovanie v predmetnom konaní boli oboznámení verejnou vyhláškou.
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Pou čen je:
PodFa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dni odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bylovej
politiky. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Zilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost‘, jeho
zákonnosť mčže byť preskúmaná súdom.

k r \
* * J Ing. Ján B cháč, PhD.

\. \_‚ «cJ primátor mesta iptovský Mikuláš

Ifl1 Mt ľ

Doručuje sa
— Vlasníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 59 zák. č.
50/1976 Zb. sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky. Vlastnikom bytov v
bytovom dome na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. Č. 1584 sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podl‘a 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 lb. o územnom plánovaní a
stavehnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a * 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 lb. o správnom konaní musí byť
vneseně na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. SúČasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedornie
Stavebně bytové družstvo LípL MWuláš. Za Havlovci 4380. 031 01 Liptovský Mikuláš —

Vrhka-Nábrežie
— Odbor výstavby. Mestský úrad. Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš — Staré

Mesto
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH, úsek SSOPaK.

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš—Vrbica-Nábrežie
— Okresné ňaditel‘stvo hasičského a záchraimého zboru v Liptovskom Mikuláši,

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Ing. Miriam Suchomelová, LUCRAS s.r.o., Pňemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Staré Mesto — projektant

Vyvesené na úradnej tabuli dňa Zvesené dňa 7.1.12 .019
Oznámené na web. stránke na CUET dňw
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