OBEC MALUŽINÁ
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Číslo : SOcÚ MA 148/2018 AR

V L. Hrádku: 06.09.2018

Vybavuje : Ing. Rozenbergová - zamestnanec Spoločného obecného úradu
so sídlom v Liptovskom Hrádku
č.tel: 044/5202153, 0911 318 581
e.mail: rozenbergova@lhr.sk

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu.
Dňa 03.09.2018 bol podaný návrh na Obec Malužiná , navrhovateľa DREVONAEXPORT
s.r.o., M. M. Hodžu 1399/10, 960 01 Zvolen v zastúpení Milana Pupíka, Stará cesta 176,
972 11 Lazany vo veci vydania územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „ Skladová
hala“ na pozemku parc. č. KN-C – 13/1,13/3 v kat. území Malužiná. Uvedeným dňom
bolo začaté územné konanie.
Obec Malužiná v zastúpení starostom obce Martinom Špankom, ako príslušný správny
orgán podľa § 13 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s vecnou a miestnou príslušnosťou stavebného úradu podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších noviel v
súlade s ust. § 36 odst.1 a odst. 4 stavebného zákona a v úplnom znení zákona č.237/2000
Z.z. oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a
súčasne nariaďuje na prejednanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na
deň:

09.10.2018 / utorok/ o 10.00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Malužinej

a následne na tvare miesta.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul.
Hviezdoslavova 170, Lipt. Hrádok počas úradných hodín.
Dotknuté orgány môžu svoje stanoviská a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní , inak k nim stavebný úrad neprihliadne. Ak niektorý z orgánov potrebuje na
riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej ani predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.

Martin Španko
starosta obce

Doručuje sa :
Účastníci konania
1. Milan Pupík, Stará cesta 176, 972 11 Lazany
2. WHITEWINE s.r.o., Púchovská 6, 831 06 Bratislava
3. Drevona export s.r.o., M.Hodžu 1399/10,960 01 Zvolen
Dotknuté orgány
-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP -ŠSOH
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOPaK
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS
Stredoslovenská Distribučná , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského č.25, 031 01 Lipt. Mikuláš
Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Orange Slovensko, a.s. ,Jegorovova 20, 974 01 Banská Bystrica- Michlovský, spol.
s r.o. Letná 796/9 , 921 01 Piešťany
LVS, a.s., Revolučná, 595, L. Mikuláš 031 05
SPP- distribúcia, a.s., Ml. nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul.
Štúrova č.36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok, SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok

Na vedomie:
Obecný úrad Malužiná – starosta
-starosta obce resp. stavebník zabezpečí odvoz z SOcÚ Liptovský Hrádok na Obecný úrad v
Malužinej

Úradný záznam:
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Inak zverejnené: (web, rozhlas, tlač...)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
V tomto čase boli – neboli vznesené námietky účastníkov konania
(nehodiace sa prečiarknuť)
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....................................................................................................................................................
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