
Spo]očný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo MsÚ/ ŮRaSP 2019/3602-04/AMi V Liptovskom Mikuláši 17.06.2019
vybavuje IngA.Michalková
Tel. 044/5565347

VERESNÁ VYHLÁŠKA

Oznárnenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 11.04.2019 podal navrhovateř PeLim, práěovne a čistiarne, s.r.o., Bellova

1294, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbiea-Nábrežie ICO: 31596347 v zastúpení

lnžiniering Neumann, s.r.o.. ul. Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
lCO: 46523626, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Stavebné úpravy

a prístavba L Objektu služieb“, umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 780/2, 780/1

(KN-E 762, 763, 764, 765, 768, 778, 777), 781/44, 780/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš.
Uvedeným dňom bob začaté konanie o umiestnení stavby.

Popis stavby: Jedná sa O stave bné úpravy existujúceho Objektu služieb, ktoré
poros iávajú ZO stavebných úprav v interiéry objektu aj z rozšírenia pódorysu smerom ku
chodníku na ul. Be/loveJ a ro strany dvora.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný stavebný úrad podb‘a 1 17 zák.č. 50/1976 Zb.
o ůzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a * 5 písm. aJ zák. Č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poúadok a bývanie
zastúpená Spobočným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku

v Liptovskom Mikuláši, v súlade s ustanovením 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje
začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania

a sůČasne nariad‘uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa

16.07. 2019 o 09.00 hod.

s rniestom stretnutia na mieste stavby, ‚

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš — MsU,

Spobočnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poňadku počas
stránkových dní (pondelok od 8.00 — 15.00 hod.. streda 9.00 — 16.30 hod. apiatok od 8.00 —

15.00 hod., obedňajšia prestávka od 11.30 — 12.30 hod.) a pri miestnom zisťovaní.
Dotknuté orgány a účastníci konania móžu svoje námietky a stanoviská uplatnit‘

najneskór na ústnom pojednávaní. inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej !ehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov

štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie d!hší čas, pred!ži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa 36 ods. 3 stavebného zákona v určenej

alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V zmysle 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboh uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
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hoci uplatnené mohli byt‘.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloží jeho zásmpca

písomnú pinů moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.
Stavebný úrad v zmysle 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne na námietky a

pripornienky. ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územigho rozhodovania a stave9ného podadku

v Liptoxsko MikJláŠi

Štúrova Mikukš

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP

Doručuje sa
Vlastníkem dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 34 zák. č. 50/1976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podl‘a * 36 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vvvesené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš po dobu 15 dni. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom nerejnené aj na webovom
sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste,
ktorého sa týka.

Na vedomie
— PeLim, práčovne a čistiame, s.r.o., Bellova 1294, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbka

Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 031 01
Liptovský Mikuláš — Staré Mesto

— Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, Stúrova 1989/41, 032 41 Liptovský Mikuláš —

Staré Mesto — odbor výstavby
— Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
— Mestský úrad, odbor ZP a dopravy — oddelenie CD, PK a VP
— Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy — oddelenie ZP a poľnohospodárstva
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš — Staré

Mesto
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SSOPaK

a posudzovanie vplyvov na životné prostredie, SSOPaK. SVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt.
Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
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— Okresné riaditeľstvo hasičského a záchraimého zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01
Lipt. Mikuláš — Staré Mesto

— Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš — Liptovská
Onrašová

— Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Zilina
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
— SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
— OkresnÝ úrad, odbor krízového dadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031

4! Liptovský Mikuláš
— Energotel. a.s., Miletičova 7. 821 08 Bratislava
— Ministerstvo obrany SR. správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
— Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28. 817 62 Bratislava
— lmafex. s.r.o.. Belopotockého 4. 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— LiptovNet as., Belopotockého 4,031 0 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Ing. Michal Radič, RM — project s.r.o., Javorová 62 1/8, 033 01 Podtureň — projektant

Vvvesené na úradnej tabuli dňa• vesené dňa O1
Oznámené na web. stránke na CUET dňw 1

MESTO LIPT6MiKUt1‘S

MESTSIVt‘R\
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