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J.Kalinčiaka č. 39 , 032 03 Liptovský Ján
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Oznámenie
o začatí stavebného konania ,upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Stavebník Stedoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,010 47
Žilina IČO 36 442 151 v zastúpení VeMco, s.r.o. Na kopci 25, 010 01 Žilina ,IČO 35 836 911
podala dňa 6.6. 2014 na Obecný úrad v Podturni žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Liptovský Hrádok, areál ČOV – zahustenie TS Belá „ , parc.č. CKN 503/93,503/23,
503/65,508/2, 506/1 v k.ú Podtureň .
Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie .
Obec Podtureň ako príslušný správny orgán podľa §13 zák.č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, príslušný podľa §117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov,/ďalej len stavebný zákon/pôsobnosť ktorej je stanovená
zák.č. 608/2003.Z.z., zastúpená Spoločným stavebným úradom územného plánovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Jáne, oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61
zák.č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v znení neskorších noviel.
Pretože stavebnému úradu sú známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, tento v zmysle §61 odst.2 stavebného zákona
upúšťa
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky k návrhu
uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenie, na neskôr
podané námietky sa neprihliadne.
Na námietky a pripomienky ktoré nebudú uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť ,sa v odvolacom konaní na ne neprihliada
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote stanoviská
neoznámia ,podľa stavebného zákona §61 odst.5 má sa za to, že so stavbou súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Liptovskom
Jáne .

Marián Vojtík
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 odst. 4 stavebného zákona v znení nsekorších
predpisov a musí byť spolu so situačným výkresom vyvesené pod dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne
zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým najmä v miestnej tlači , rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu a na mieste , korého sa konanie týka, v súlade s §26 odst. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.
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Príloha k verejnej vyhláške – situačný výkres.
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Doručuje sa:
VeMco, s.r.o. Na kopci 25, 010 01 Žilina
Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. Revolučná 5995, 031 05 Lipt.Mikuláši
GTB ,a.s. SN 1, 033 01 Lipt.Hrádok
Ing.Tibor Fronko , 032 11 Svätý Kríž 171
Roman Fronko ,J.Silana 283, 033 01 Lipt.Hrádok
Peter Sorger,Priebežná 484/1, 03301 Lipt.Hrádok
VeMco, s.r.o. Na kopci 25, 010 01 Źilina ,Ing.Pavol Caban, Na kopci 25, 010 01 Žilina
Na vedomie:
Obec Podtureň,Hlavná 164, 033 01 Podtureň
Michlovský ,spol.s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Okresné riaditeľstvo HaZZ Lipt.Mikuláš,Nám . Osloboditeľov č. 1, 031 01 L. Mikuláš
Stredoslovenská energetika – D a.s.Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Závodská cesta 26/2946 Žilina
Slovak Telecom ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel,a.s. Miletičova 7, 321 08 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11Bratislava 26
Telefónica Slovakia , s.r.o. Einstainova 24, 851 01 Bratislava
UPC Broadband Slovakia a.s. ,Ševčenkova 36 , 850 00 Bratislava 5
Okresný úrad Liptovský Mikuláš , odbor ochrany životného prostredia Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Okresný úrad Liptovský Mikuláš , odbor ochrany životného prostredia Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP

