
  

Spoločný obecný úrad 

územného rozhodovania a stavebného poriadku 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2023/1147-3  EMr                                 V  Liptovskom Mikuláši dňa 06.03.2023 

Vybavuje: Eva Mrázová 

Tel: +421- 044 / 55 65 341 
E–mail: eva.mrazova@mikulas.sk 

 

 

Verejná vyhláška 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s. ( IČO 36 442 151) Žilina, Pri Rajčianke 

2927/8 v zastúpení   Ing. Michala Liptáková, Lipová 525/6, 031 04 Liptovský Mikuláš podal dňa 

13.12.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom 

Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „15214 – Bukovina Vyšný koniec – 

Zahustenie DTS“ – líniová stavba na pozemkoch k.ú. Bukovina a Liptovská Anna v zmysle 

situácie spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácia - celková 

situácia č. výkr. 2, M 1: 1000, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  návrhu. Uvedeným dňom bolo 

začaté územné konanie. 

Popis umiestnenia stavby: Stavba bude realizovaná v  katastrálnom území obce Bukovina 

a Liptovská Anna. Trasa VNK, NNK vedenia, optickej chráničky a pilierových skríň PRIS bude 

realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 985,  KN-C 374, KN-C 329,  KN-C 321,  KN-C 630/3, 

KN-C 620, KN-E 2848/1.  Nová kiosková trafostanica bude na parcele KN-C 329 a rozpojovacia 

skriňa VRIS1 bude na parcele KN-C 630/3. Účelom stavby je výstavba nového distribučného NN 

káblového vedenia, vonkajších pilierových rozvodných skríň, VN prípojky, rozpojovacej skrine 

VRIS1 a distribučnej trafostanice v lokalite  Bukovina - Vyšný koniec. Jedná sa o pripojenie 10 

odberných miest v lokalite.   

Obec Bukovina ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 v súčinnosti s § 119 odst.1 zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a  § 5 písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania  a  stavebného 

poriadku oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zák. č.50/1976 zb. stavebného zákona 

začatie územného konania dotknutým orgánom a  všetkým známym účastníkom  konania a súčasne 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa: 

  

04.04.2023 o 09:00 hod. 
so stretnutím  na mieste  (žiadam navrhovateľa o zabezpečenie odvozu na miesto stavby). 

  

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a 

stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas hodín  pondelok a  piatok - od 

8:00- 15:00 hod, streda od 08:00-16:30 hod.   

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 § 36 ods. 3 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. 
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V zmysle § 42  ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť. 

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 ÚRaSP 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania  – doručuje sa verejnou vyhláškou. 

Toto oznámenie má podľa § 36 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 vyvesené 

v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bukovina a Liptovská 

Anna. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené na 

webovom sídle a aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom 

rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

 

Vyvesené dňa: ………………………………………. 

Zvesené dňa: ..….......................…………………….. 

Oznámené na webovom sídle a CUET ……………………..…… dňa: ...…………………... 

 

 
                                                                                 ..................................................................... 

                                                                                                       Odtlačok pečiatky a podpis  

                                                                                                              oprávnenej osoby 

 

 

 

 

Na vedomie  

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie  

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,  

Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto 



  

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš – Vrbica - Nábrežie 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 41 

Liptovský Mikuláš 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 

Osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 

- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš – 

Staré Mesto 

- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka 36, 

034 01 Ružomberok 

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

- LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová 

- SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


