OBEC LIKAVKA - stavebný úrad

034 95
V Likavke dňa 09.05.2022

OCU-S2022/00227-02/ES
Vybavuje: Ing. Edita Šaravská
Tel. č. : 044/4300242

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače – Stredný Sliač, IČO:
00315745 podal dňa 05.05.2022 obci Likavka, ako určenému stavebnému úradu návrh na vydanie
územného rozhodnutia na stavbu „Technická vybavenosť, stredné Hrady, Stredný Sliač,
Liptovské Sliače“ na pozemkoch parc. č. KN-C 4274/45, 4274/157, 4504/1 (KN-E 3740/1) a 4501/3
(KN-E 3718/1) v katastrálnom území Liptovské Sliače. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o
umiestnení stavby.
Projektová dokumentácia rieši časť územia Obce Liptovské Sliače, nachádzajúce sa v lokalite
Stredný Sliač, časť Stredné Hrady. Jedná sa o vybudovanie technickej vybavenosti v lokalte, ktorá má
byť v budúcnosti zastavaná 15 rodinnými domami, čím sa vytvorí nová ulica kolmo naväzujúca na ulicu
Jozefa Hanulu v rozsahu: miestna účelová komunikácia, vonkajší vodovod, vonkajšia splašková
kanalizácia, elektrické rozvody NN, verejné osvetlenie, obecný rozhlas a vonkajšie oznamovacie
rozvody.
Obec Likavka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 v spojení s § 119 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie v súlade s § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, oznamuje
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie územného konania verejnou vyhláškou a
súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením
na deň

02.06.2022 /štvrtok / o 9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Sliačoch a následne na tvare miesta.
Do dokladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Likavke počas stránkových dní a pri ústnom
pojednávaní.
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 a obec. Ak v určenej lehote svoje
stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa nebude prihliadať na námietky, ktoré
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ing. Marián Javorka
starosta obce
Oznámenie o začatí územného konania sa doručuje účastníkom územného konania verejnou
vyhláškou (t. j. známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť
oznámením priamo dotknuté – primerane podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov.
Oznámenie obdrží:
1. Obec Likavka – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
2. Internetová stránka obce Likavka - zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
Oznámenie obdrží:
1. Obec Liptovské Sliače – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................
2. Internetová stránka obce Liptovské Sliače - zverejnenie po dobu 15 dní :
Zverejnené dňa : ................... Ukončené dňa : ...............................................

Na vedomie:
Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače – Stredný Sliač
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Nábrežie I. Krasku 3/834 921 80 Pieštany
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. A. Hlinku 74, 034 01Ružmberok
Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Obec Likavka
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