
OBEC  LIPTOVSKÝ  PETER 

                                                     Spoločný obecný úrad 
                                 územného rozhodovania a stavebného poriadku 

            MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 

__________________________________________________________________________ 

Číslo :  SOcÚ 178/2016 IP                                         V Liptovskom Hrádku dňa  26.02.2016  
Vybavuje : Paldanová 

Zamestnanec Spoločného obecného úradu 

so sídlom v Liptovskom Hrádku 

č. tel. 044/5202152 

ivana.paldanova@lhr.sk  

 

Oznámenie  

           o začatí   stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho 

konania a miestneho zisťovania  

                                          / VEREJNÁ VYHLÁŠKA/ 
 

podľa § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

 

     Vlastníci bytov obytného domu č. súp. 242, Liptovský Peter v zastúpení SBH, s.r.o., 

Liptovský Peter č. 100, 033 01 Liptovský Hrádok   podali   dňa 25.02.2016  na stavebnom 

úrade  žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Zateplenie bytového domu 

Liptovský Peter č. 242“  v k. ú. Liptovský Peter  na parc. č. KN-C 2839/17.  Uvedeným 

dňom bolo začaté  stavebné konanie. 

Popis stavby – projekt rieši obnovu – zateplenie existujúceho bytového domu č. súp. 242 

v Liptovskom Petre, spôsobom tepelnej ochrany.  

    Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou 

uznesením Obecného  zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa 16.10.2006 pod č. 45/2006 

a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04.09.2013 

uznesením č. 10/2013. 

   Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako príslušným správnym orgánom 

podľa § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 

orgánom  a známym účastníkom konania  a v súlade s ustanovením § 61 odst. 2 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov 

upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú známe pomery 

staveniska  stavby  a  žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre jej posúdenie.   

       Do podkladov rozhodnutia je možné  nahliadnúť  na Spoločnom obecnom  úrade, ul. 

Hviezdoslavova 170 v  Liptovskom Hrádku.  

       Účastníci konania  môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť v lehote  do 7 pracovných 

dní  odo dňa obdržania tohoto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej  lehote 

môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská 

neoznámia podľa § 61 odst. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasia. Na pripomienky alebo námietky, ktoré boli alebo mohli byť 

uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.   

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 



     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle stavebného zákona a musí 

byť vyvesené na verejnej tabuli obce po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť 

súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do 

lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 

v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, 

keď bola verejná vyhláška vyvesená a zverejnená.    

 

 

 

 

                                                                                           Ing.  Anna  Papajová                

                                                                                                                  starostka obce 

 

 

 

 

 

 

Obdržia :  

Vlastníci bytov obytného domu č. súp. 242, Liptovský Peter v zastúpení SBH, s.r.o., 

Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok 

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Ing. Anna Papajová – starostka,  Lipt. Peter 100, 033 01 

Liptovský Hrádok     

Ing. Dušan Maňák, Bajzova 28, 010 01 Žilina –  projektant 

ŠD – Stavby, s.r.o., Terchová 1162, 013 06 Terchová – zhotoviteľ stavby 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26   

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,  ČSA 7, 974 

81 Banská Bystrica  

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Ulica Podtatranského 25, 031 01 Lipt. Mikuláš   

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš 

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina     

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský  Mikuláš, úsek ŠSOPaK a úsek ŠSOH  

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ............................................                    Zvesené dňa ........................................ 

 

 

 
                                                                        ............................................................................                                                                               
                                                                         Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


