Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/03094-02/SHa
V Liptovskom Mikuláši dňa 23. 04. 2019
Vybavuje : Ing. S. Havalcová
Č. t. 044/5565345

Oznámenie
o začatí zlúčeného územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby,
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebník Sojka Invest, s. r. o., IČO : 44 518 156, Malatíny č. 104, 032 15 Malatíny
zast. spoločnosťou Real Inginiering, s.r.o. so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský
Mikuláš podal dňa 21. 03. 2019 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a
stavebného poriadku žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „Areál karavánového
kempu – SO 07 – Komunikačná prípojka a spevnené plochy“ na pozemkoch parc. č.
KN-C 385, 386, 381 v k.ú. Malatíny a KN-E 799 a 800/1 v k.ú. Malatíny a súčasne návrh
na kolaudáciu tejto stavby. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení
stavby a kolaudačné konanie.
Obec Malatíny ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov,
§ 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 5 ods.1 písm. a) zák. č. 608/2003 o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie oznamuje začatie zlúčeného územného konania
a konania o dodatočnom povolení stavby v súlade s ustanovením § 65 stavebného zákona
a v zmysle § 36 a § 88a ods. 7 a 9 stavebného zákona ako aj § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa
23. 05. 2019 o 9.00 hod.
s miestom stretnutia s navrhovateľom na MsÚ, Spoločnom obecnom úrade ÚRaSP
v Liptovskom Mikuláši, č.d. 804 a následne o 9.30 hod. na mieste stavby v Malatínach.
.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš – MsÚ, na
Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku počas
stránkových dní a pri miestnom zisťovaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru

Doručuje sa
- Účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou
Na vedomie
Obec Malatíny, starosta obce Peter Pethö, Malatíny č. 9, 032 15 Partizánska Ľupča
Sojka Invest, s. r. o., Malatíny č. 104, 032 15 Partizánska Ľupča zast. spoločnosťou Real
Inginiering, s.r.o. so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80
Piešťany
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania
vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Technicko – správny úsek pre región Liptov,
Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
Toto oznámenie má podľa § 61 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
zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne na webovom sídle obce, ak
ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä
v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste správneho orgánu,
ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
Úradný záznam
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa :
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa :
Oznámené na webovom sídle obce : .........................................................................
(Elektronická tabuľa, rozhlas , lokálne TV a iné miestne médiá ...)

