
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41 ‚031 01 Liptovský MikuJáš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2W9/3377-05/MDu V Liptovskom Mikuláši 22. 07. 2019

ROZHODNUTIE

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zák. č.
50/1 976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podľa 14
ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(správny poriadok ) rozhodol, že

nepriznáva

postavenie účastníka konania

Združeniu domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
v zastúpeni Marcel Slávik

v stavebnom konaní vo ved stavby „Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO
135 Hradišská ulica - parkovisko“ nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KN—C 77613 v k. ú.
Okoličné.

Odóvodnenie
Stavebník Mesto Liptovský Mikuláš, (IČO : 00315 524 ) Štúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš podal dňa 03.04.2019 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu
‚.Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ulica - parkovisko“
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 Závažiá Poruba pod č. MsU/UR a SP
2018/05532-03/ESar zo dňa 27.08.2018.

Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13. P.O.BOX 218. 850 00 Bratislava
v zastúpeni Marcel Slávik podal dím 03.06.20 19 elektronickou poštou pripomienky účastníka
konania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu ..Regenerácia sídliska Podbrezinv
Liptovský Mikuláš“ nachádzajúcu sa na 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 prislušný orgán štátnej správy
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa * I 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 doplnení niektorých zákonov v zneni 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 (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov. V tomto konaní Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13,
P.O.BOX 218, 85000 Bratislava, zastúpené Marcebom Slávikom podalo stanovisko knavrhovanej
Činnosti, avšak v zmysle * 19 ods. I Správneho poriadku nebolo doplnené a v procese zisťovacieho
konania nebolo rešpektované ako stanovisko podané v zmysle 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z..
čím bob Združenie domových samospráv, v zastúpení Marcel Slávik vylúčené z konania.



Z vyššie uvedených dóvodov mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný
úrad podľa 120 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a * 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územně plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpené Spoločným obecným úradom
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením

* 3a, ods. 4) zákona č. 135/1 961 Zb. o pozemných kornunikáciách v znení neskorších predpisov a
noviel (cestný zákon), oznámil začatie konania o nepriznaní postavenia ‚účastníka konania

oznámením pod č. MsU/URaSP 2019/3377-04 MDu zo dňa 18. 06. 2019. Učastník konania o
nepriznani postavenia účastníka vyššie uvedeného stavebného konania mohol svoje námietky a
pripomienky uplatnit‘ písomne na príslušnom správnom orgáne do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. V stanovenej lehote neboli uplatneně námietky ani pripomienky
účastníka konania.

Podľa 559 ods. I stavebné/zo zákona účasínikom stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré ;mjú vlastníc/ce alebo hzé práva k pozemkom ti stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb, tik ich vlastníc/ce alebo mé práva k týmto pozemkom a stavbám
móžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c,) ďalšie osoby, ktoiým loto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, lg)
d) stavebný dozor cziebo kvalifikovaná osoba,

projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Poznámka 1g znie: 5 21 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní
vpiyvov na životné prostredie.

Podia 5 59 ods. 2 stavebného zákona účastník-mi stavebného konati/a podia ods.! písni. b,) nic sú
nájonzcovia bytov ti nebytových

Podia 514 ods. 1, ods. 2 správneho konania
1) íJcastiiíkonz konania je leji, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo

povinnostiach sa má konat‘ alebo koho práva, právoi;i chránené záujmy aleho povinnosti
móžu byl‘ rozhodnutím priamo dotknuté; účasíníkonz konania je aj len, kto tvrdí že ;náže
byť rozhodmuím vo svojich právach, právom chránených záitjmoch cileho povínnosnach
priamo dotknutý, a to až do času, kým sa pre ukáže opak

2) Učastníkom konaniaje aj ten, komu osobitný zákon také postaven/e priznáva.

Stavebný zákon, ako osobitný predpis v uvedenom ustanovení * 59 upravuje osobitne
hmotnoprávne podmienky pre účast‘ fyzických a právnických osób v stavebnom konaní. Združenie
nesplňa ani jednu z podmienok určených stavebným zákonom pre účasť v stavebnom konaní.
Združenie podľa doložených listinných dokladov nemá vlastníeke právo k dotknutým pozemkom
a stavbám ani k susedným pozemkom a stavbám a teda ani ich vlastnícke alebo ině práva k týmto
pozemkom a stavbám nie sú stavebným povolením priamo dotknuté. Toto právo majú vlastníci
a spoluvlastníci uvedení na LV dotknutých pozemkov a stavieb ako aj susedných pozemkov

stavieb. Údaje katastra nehnutel‘nostf o právach k nehnutel‘nostiam sú hodnovemé a záväzné. ak
sa nepreukáže opak.

mé právo“, ktoré by zakladalo Združeniu postavenie účastníka konania nebolo preukázané. Čo sa
rozumie pod pojmom „iné právo k pozemkom a stavbám na nich“ je definované v * 139
stavebného zákona. Z listinných dokladov doložených ku konaniu nevyplva právo Združenia
vyplývajúce z nájomnej zmluvy ani z dohody o budúcej kúpnej zmluve ani právo vyplýwajúce z
vecného bremena na dotknuté. alebo susedné pozemky a stavby na nich.

‚



Podľa 110 správneho poriadkn platí, že ak nic Je výslovne ustanovené ina/c, vzt2ihzijú sa na
konanie podľa stavebného zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

V zmyste tretej deflnície účastníctva uvedenej v * 14 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 zb.
o správnom konaní ( správný poriadok) účastníkom konania je ďatej aj ten, kto tvrdí, že móže byt‘
vo svojich právach. právom chránených záujmoch alebo povinnostiach dotknutý. Takýto účastník
sa považuje za účastníka do času, kým sa na základe právoplatného rozhodnutia nepreukázalo, že
účastníkom nie je. Správny orgán je povinný počas celého konania skúmať, či všetky subjekty
splňajú podmienky na priznanie postavenia účastníka. O tom, že sa subjektu odníma status
účastníka konania sa rozhoduje formou rozhodnutia a právne účinky účastníctva trvajú tak až do
právoplatnosti rozhodnutia ojeho vylúčení.

Na predrnetnú stavbu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplywov na životné prostredie ako
príslušný orgán štátnej správy vydal dňa 1005.2018 pod č. OU-LM-OSZP-20l8/03403-016-Ku
rozhodnutie vydané v zist‘ovacorn konaní podľa * 29 zákona a zákona č. 71/1 976 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov a obec Závažná Poruba. ako prístušný
správný orgán vydala územné rozhodnutie pod č. NisU/UR a SP 201 8/05532-03/ESar zo dňa
27.08.20 18. V zisťovacom konaní Združenie domových samospráv. Námestie SNP 13. P.O.BOX
21$, 850 00 BratisLava. zastúpené Marcelom Slávikom podalo stanovisko k navrhovanej činnosti.
avšak v zrnysle * 19 ods. I Správneho poriadku neboto doplnené a v procese zisťovacieho konania
nebolo rešpektované ako stanovisko podané v zmysle 24 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z.. čím boto
Združenie domových samospráv. zastúpené Marcelom Slávikom vylúčené z konania. V zmyste

42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihtiada na námietky a pripomienky.
ktoré neboli uptatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti zistené v tomto konaní stavebný úrad vychádzajúc z
uvedených právnych predpisov rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Pou čcn je
Podľa * 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konwii sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia tohto rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní
rozhodne Okresný úrad Zilina. odbor výstavby a bytovej politiky. Vysokoškolákov 8556/33B. 010
08 Žilina.

Rozhodnutie možno preskúmať správným súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia
súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku.

Á
Ing. Jj%% Bl/háč, PhD.

primátor mesVa Liptovský Mikuláš
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Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má podl‘a * 69 ods. 2 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 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
v mieste obvyklým spůsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj mým
spůsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na
dočasnej úradnej tabuli na n]ieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Združenie domových samospráv. Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/4 1. 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš — odbor životného prostredia a dopravy ‚ Ul. Stúrova 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 ŠSOH,

Vrbická 1993. 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek ŠVS.

Vrbická 1993. 031 01 Lipt. Mikuláš
- SSD. as.. M Rajčianke 2927/8.01047 Žilina
- [VS. a.s.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP- distribúcia. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Slovak Telekom. as.. 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. 921 80 Piešťany
- F[N.M.O.S., a. s. ‚ Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
- LMT. a. s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

Vy‘vesené v mieste stavby dňa‘.......................... Zvesené dňa‘

Vyvesené dňw 7‘9‘J‘‘i9«‘‘« Zvesené dňa‘................................

Oznámené na vebovom sídle CUET....................... dňa‘..........................................

MESTO LkQ(SKÝ MIKU
RAD

031 42(LJ3Ď5‘KÝ MKULAS
0-2
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