Obec Závažná Poruba
Hlavná 137/115, 032 02 Závažná Poruba
Číslo: MsÚIÚRaSP 2019/3378/MDu

V Liptovskom Mikuláši 07.06.2019

ROZHODNUTIE
Obec Závažná Poruba, ako prislušný správný orgán v zmysle * 117 v spojení s
119
ods. 3 zák. č.50ĺ1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
znení neskoršich predpisov a
územně plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom
územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade
3a, ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
s ustanovením
neskoršícb predpisov a noviel (cestný zákon), dňa 03.04.2019 obdržalo žiadost‘ o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Regcncrácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš
SO 135.180 Verejné osvetlenic ul. Hradišská“ nachádzajúcich sa na pozemku parc. č.
KN—C 776/3 v k. ú. Okoličné.

-

Vzhľadom k tomu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke tunajší stavebný úrad podl‘a
29 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správný poriadok) v znení neskorších
predpisov stavebné konanie

prcrušuje
do doby vyricšcnia predbežnej otázky.
Odóvodnenie:
Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, ( ICO : 00315 524 ) Stúrova 1989/41. 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 03.04.20 19 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
.‚Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš SO 133.180 Verejné osvetlenie ul.
Hradišská“ nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KN—C 776/3 v k. ú. Okoličné. Uvedeným
dňom bob začaté stavebné konanie.
Na stavbu bob vydané územně rozhodnutie obcou Závažná Poruba pod č. MsU/UR a
2018/05532-03/ESar
zo dňa 27.08.2018.
SP
Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13. P.O.BOX 218, 85000 Bratislava
v zastúpení Marcel Slávik podal dňa 03 .06.2019 elektronickou pošwu pripomienky účastníka
konania k žiadosti o ydanie stavebného povolenia na stavbu „Regenerúcia sídliska
Podbreziny Liptovský Mikuláš“ nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KN—C 776/3 v k. ú.
Oko[ičné.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
ochrany prirody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa
I a * 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starost]ivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
56 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovwí vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydal dňa 10.05.2018 pod č. OU-LM-OSZP
2018/03403-016-Ku rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa 29 zákona a zákona
Č. 7 1/1976 Zb. o správnom konaní (správný poriadok) v znení neskorších predpisov. V tomto
-

konaní Združenie dernových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00
Bratislava, zastúpené Marcelom Slávikom podalo stanovisko k navrhovanej činnosti, avšak
v zmysle 19 ods. 1 Správneho poriadku nebolo doplnené a v procese zist‘ovacieho konania
nebolo rešpektované ako stanovisko podané v zmysle 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z..
čím bob Združenie dernových samospráv, v zastúpení Marcel Slávik vylúčené z konania.
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam tunajší stavebný úrad podľa 29 ods. 1.
správneho poriadoku stavebné konanie prerušil do doby vyňešenia predbežnej otázky vo
veci priznania účastníctva Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13. P.O.BOX
218. 85000 Bratislava, zastúpené Marcebom Slávikom v stavebnom konaní.
Poučenie:
29 ods. 3 správneho podadku podat‘
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa
ve veci samej.
rozhodnutiu
proti
napadnúť
odvolanim
možno
ho
však
odvolanie;
Toto rozhodnutie nie je podl‘a * 7 písm. e) Správneho súdncho poriadku preskúmateľné
správnym súdom, ak nemůže mat‘ za následok ujmu na subjektívnych právach účastníkov
konania.

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnutel‘ností

—

doručuje sa vcrejnou vyhláškou

69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
Toto rozhodnutie má podľa
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vnesené v
mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obece Závažná Poruba.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj mým
spósobom v rnieste obvyklým. najmä na internete. v miestnom rozhlase. tlači alebo na
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie:
-

-

-

-

-

Združenie domových samospráv. Námestie SNP 13, P.O.BOX 218,85000 Bratislava
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
odbor životného prostredia a dopravy Ul. Stúrova
Mesto Liptovský Mikuláš
1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ‚031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
SSOH, 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, 01047 Zitina
LVS, as., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia. a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28. 81762 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o.. Belopotockého 4, 031 0] Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodárskv podnik š. p., Nábrežie I. Krasku Č. 3/83 4. 921 80
Piešťaiy
FIKM.O.S.. a. s. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
LMT, a. s., Za trat‘ou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Obec Závažná Poruba. 032 02 Závažná Poruba č. 135
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