
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo : MsÚJÚRaSP 2018ĺ9208-06/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.06.2019
2019/1536-06/AM1

Vhauíc Ing.AN1khaILu\
I eI. 044‘5565347

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začati územného konania a nariadenie ústneho pojcdnávania

l)ňa 12.12.2018 podal navrhovateľ Tatra Forest Slovakia s.r.o., Pricmyselná 1,031
01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežic v zastúpeni lnžiniering Neumann. s.r.o., ul.
Garbiarska Č. 24. 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto ICO: 46523626, návrh na vydanie

rozhodnutia o umiestnení stavby „Individuálna bytová výstavba, Liptovski Mikuláš —

Bcnice“ liniová stavba, umiestnená v k.ú. Bcnice. Uvedeným dňom bob začaté konanie

o umiestnení stavby.

Popis stavby: Predmetonz projektu je riešenie individuálnej bytovej výstavby, ktorá

hude situovaná vjuhrnýchod;wj inestskej časti Liptovského Mikzdáša - Benice. Jedná sa o
umiesnwnie prLvzupovJ konn,nikácie k 23 rodinným donzom, ktoré bztdú napojené
vodovodnou, kanali:učnou a elektrickou pripojkou z eXistujúcich verejných sjeti. Súčasťouje

cí/ l‘erĽ/né o,vvetknie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa *117 zák.Č. 50/1976 Zb.
o úzcmnom plánovaní ti stavebnom poriadku (stavebný zákon) a * 5 písm. aJ zák. Č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

zastúpcná Spoločným obecným úradom ůzemného rozhodovania a stavebného poriadku
l.iptovskom Mikuláši. v súlade s ustanovením * 36 stavebného zákona oznamuje začatie

konania o umicstneni stavby dotknutým orgánom a známym účastnikom konania a súčasne
nariaďujc ústnc pojcdnávaníc spojené s miestnym zisťovuním. ktoré sa uskutoční dňa

19.07. 2019 09.00 hod.

s miestom stretnuüa na MsU, Spo]očnom obecnom úrade URaSP v Liptovskom Mikuláši.

č.d. 810 ti následne na mieste stavby. ‚

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

Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas

stránkových dní (pondelok od 8.00 — 15.00 hod., streda 9.00 — 16.30 hod. a piatok 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 uplatniť

najneskór na ústnom pojednávaní. inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. .kk niektorý z orgánov

štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť

lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa *36 ods. 4 stavebného zákona v určenej
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alebo predÍženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, Že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt‘.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

SPOLOČNÝ OBECNÝ úR4i)
úiemného ro %stv)?ného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Ing. Katarína Suveríková

vedúca odboru URaSP

Doručuje sa
Vlastníkorn dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
urniestňovanou stavbou. akc 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 podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 lb. o správnom konaní musí byť
vyvesené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš 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 vedomie
— Tatra Forest Slovakia s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie

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

— Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
— Mestský úrad, odbor CD, PK a VP, Liptovský Mikuláš
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 36, 03180 Lipt. Mikuláš
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SSOPaK, SVS,

Vrbická 1993. 031 01 Lipt. Mikuláš
— Okresné riaditeístvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01

Lipt. Mikuláš
— Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031

41 Liptovský Mikuláš
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— Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
— Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianske 2927ĺ8, 010 47 Zilina
— Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel‘ného majetku a výstavby, Banská Bystrica
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Zilina
— Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská

1613. 00 O4Zilina
— Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám.

osloboditeFov 1. 03 40 Liptovský Mikuláš
— SC ZSK, závod Liptov — stredisko Liptovský Mikuláš, Pod StrMami 4, 031 01 Liptovský

Mikuláš
— Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš —

Vrbica-Nábrežie
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

2406 2019 0907 20)9
Vyvesené na úradnej tabuli dňa‘ Zvesené dňw
Oznámené na web. stránke na CUET dňa‘

2406 2019
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