Spoločný obecný úrad
územného plánovania a stavebného poriadku
Ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3 , 032 03 Liptovský Ján
Číslo: StÚLJ 2018/67-1

V Liptovskom Jáne 6.3.2018

Vybavuje : Ing.Urbanová
č.tel. 0911663326,
mail.urbanova.kata@liptovskyjan.sk

Vec: Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .

-

verejná vyhláška -

Dňa 26.2.2018 podal navrhovateľ O2 Slovakia , s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava ,
IČO 35 848 863 v splnomocnenom zastúpení AIR TREND ,s.r.o. M.Bela 32, 921 01 Piešťany , IČO 36 249 114 v
zastúpení Barborou Kyškovou žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Nová základňová stanica
verejnej telekomunikačnej siete – stožiar „LMLIJ“ s prípojkou NN „ na pozemkoch :

●katastrálne územie Liptovský Ján :E KN 2144/1 - orná pôda a E KN 3012 – ostatné plochy .
Predmetom povolenia je stavba základu stožiara ,montáž oceľového stožiara ,namontovanie technológie,
realizácia prevádzkového objektu vedľa stožiara , oplotenie a prípojka NN o dĺžke cca 200m s miestom napojenia
z RE rozvádzača stožiara Slovak Telekomu na pozemku C KN 1724/5.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby .
Obec Liptovský Ján v zastúpení Spoločným stavebným úradom územného rozhodovania a stavebného
poriadku so sídlom v Liptovskom Jáne , príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, príslušný podľa § 5 odst.1 písm.a zák.č.608/2003
Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie , v súlade s ustanovením §36
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania
a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

4.4.2018 o 9.30 hod
so zrazom pozvaných na Obecnom úrade Liptovský Ján .
Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní,
inak sa na ne neprihliadne. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány , inak sa v zmysle §36
odst.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z
orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas , stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred uplynutím , primerane predĺži .

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

- signed Mgr.Juraj Filo
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 odst. 4 stavebného zákona v znení neskorších
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 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.

Vyvesené dňa 6. 3. 2018

Zvesené dňa .............................

- signed …...........................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osby

Doručuje sa:
AIR TREND ,s.r.o. M.Bela 32, 921 01 Piešťany , Barbora Kyšková
Mgr. Juraj Filo, Nová ulica285/15 , 032 03 Liptovský Ján
ng.Peter Filo, Vyšné Fabriky 16/27, 033 01 Liptovský Hrádok
Slovenský pozemkový fond,Búdková 36, 817 15 Bratislava
Vlastníkom susedných pozemkov dotknutých stavbou stožiara a NN prípojky.
V zmysle §36 odst. 4 stavebného zákona sa začatie územného konania oznamuje všetkým účastníkom konania
verejnou vyhláškou.
Na vedomie:
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, útvar hlavného hygienika rezortu ,odd. Oblastného hygienika Žilina ,
Hviezdoslavova č.48, 010 01 Žilina
Ministerstvo obrany SR ,Agentúra správy majetku ,Detašované pracovisko Stred , ČSA 7, 974 31B.Bystrica
Dopravný úrad , Divízia civilného letectva, letisko M.R.Štefánika , 823 05 Bratislava
Obec Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3,032 03 Liptovský Ján
TUV SUD Slovakia ,s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nám.osloboditeľov č. 1 Lipt.Mikuláš
Okresný úrad ,odbor krízového riadenia ,Nám.osloboditeľov č. 1,031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad ,Odbor pozemkový a lesný ,Kollárova č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad,Odbor starostlivosti o životné prostredie Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993
 úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
 úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
 úsek štátnej vodnej správy
Krajský pamiatkový úrad ,Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
Stredoslovenská distribučná a.s.Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
Slovenský plynárenský priemysel, - distribúcia, a.s Mlynské Nivy 44/b,825 11 Bratislava 26
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. , Revolučná 595, 031 01 Lipt.Mikuláš
Hydromeliorácie ,š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Telefónica O2,Slovakia, s.r.o., Na troskách 25, 974001 Banská Bystrica
Michlovský ,spol.s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany

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

