
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši

Stúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚJúRaSP 2019/3378-04 MDu V Liptovskom Mikuláši dňa 18.06.2019
Vybavuje: Ing. Michaela Dudová
Tal: +421- 044 / 55 65 341
Ĺ—mail: mkhaciadudovaV‘mikulassk

Oznámenie
o začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka stavebného konania

Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, (IČO 00 315 524 ) Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa podal dňa 03.04.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia
na stavbu „Rcgcnerácia sídliska Podbrcziny Liptovský Mikuláš - SO 135.180 Vcrejné
osvetlenie ul. Hradišská“ nachádzajúcich sana pozemku parc. č. KN—C 776/3 v k. ú. Oko
ličné. Uvedeným dňorn bob začaté stavebné konanie. ‚

Na stavbu boto vydané územně rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsU/UR
a SP 2018/05532-03/ESar zo dňa 27.08.2018.

Združenic domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Brati
slava v zastúpení Marcel Slávik podal dňa podal dňa 03.06.2019 elektronickou poštou vyjad
renie účastníka konania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Regenerácia
sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš“ nachádzajúcich sana pozemku parc. č. KN—C 776/3
v k. ú. Okoličné.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa 1 a 5 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a 56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplneni niektoiých zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len
.‚zákon“) vydal dňa 10.05.2018 pod č. OU-LM-OSZP-2018/03403-016-Ku rozhodnutie vy
dané vzist‘ovacom konaní podľa 29 zákona azákona Č. 71/1976 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V tomto konaní Združenie domových sa
mospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení Marcel Slávik
podalo stanovisko k navrhovanej činnosti, avšak v zmysle * 19 ods. I Správneho poriadku
nebolo doplnené a v procese zisfovacieho konania nebobo rešpektované ako stanovisko podané
v zmysle 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. čím bob Združenie domovýeh samospráv, v za
stúpení Marcel Slávik vylúčené z konania.

Z vyššie uvedených dóvodov obec Závažná Poruba ako príslušný stavebný úrad podľa
117 v spojení s 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5 písm. aJ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej
správe pra územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločnýrn obecným
úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s
ustanovením * 14 ods. 1 správneho poriadku

oznamuje začatie konania o nepriznaní postavenia účastníka vyššie spomínaného
stavebného konania.
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Účastník konania o nepriznaní postavenia účastníka vyššie uvedeného stavebného ko
nania móže svoje nárnietky a pripomienky uplatníť písomne na príslušnom správnom orgáne
do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Na neskór podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD c
úzcninchc royhjdovanju a stavebného po; 2d—J-k ‚‚—

- v L:ptovskorn Mikuhi;i Ing. Katarína šuveríková
Stúrova 1989/41, 031 12 Liptovský Mkudúca odboru ÚR a SP

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnutcl‘ností — doručuje sa vercjnou vyhláškou

Toto oznámenie má podľa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta
vebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vy
hlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona ě. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vnesené
v micste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš,
Posledný deň tejto lehoty je dňom doruěenia. Súčasnc musí byť mestom zvercjnené aj
mým spósobom v micste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo
na dočasncj úradnej tabuli na micste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Združenie domových samospráv. Námestie SNP 13. P.O.BOX 218. 85000 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy ‚Ul. Stúrova 1989/41,

031 42 Liptovský Mikuláš
- Obesný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ‚031 01 Lip

tovský 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 SVS,

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- SSD. a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
- LVS, as.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44Jb, 825 19 Bratislava 26
- Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28. 817 62 Bratislava
- IMAFEX. spol. s.r.o.. Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovenský vodohospodársky podnik š. p.. Nábrežie I. Krasku Č. 3/834, 92] 80 Piešťany
- F[N.M.O.S., a. s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
- LMT. a. s., Za traťou 605/l, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Obec Závažná Poruba, 032 02 Závažná Poruba č. 135

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňw

Vyvesené dňw 2. J. ‘ UB. .2019 Zvesené dňa

Oziámené na webovom sídle a CUET dňa‘ 2.1..U62n1a
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