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Spoločný obecný úrad 

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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2022/3435-02/MMo                           V Liptovskom Mikuláši: 12.04.2022                                  
Vybavuje: Ing.Modrovská 

Tel.: +421–44 55 65 344 

E–mail: maria.modrovska@mikulas.sk 

 

 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  
 

Oznámenie o začatí územného konania  

a nariadení ústneho pojednávania  
 

 

 

Navrhovateľ Ing. Michal Babčan, Ottlykovská 396/36, 013 14 Kamenná Poruba 

podal dňa 31.03.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačný dom“ 

na pozemku parc. č. KN-E99 v k.ú. Jalovec. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

 

Popis navrhovanej stavby:  

Predmetom dokumentácie pre územné rozhodnutie je návrh Rekreačného domu.  

Rekreačný dom je nepodpivničený, jednopodlažný objekt s  využitým podkrovím, zastrešený 

sedlovou strechou. Stavbou dotknutý pozemok parc. č. KN-E 99 sa nachádza v extraviláne 

obce Jalovec, katastrálnom území Jalovec. Pozemok bude dopravne napojený na poľnú cestu 

– plánovanú miestnu komunikáciu. Rekreačný dom bude napojený novou elektrickou NN 

prípojkou do verejnej distribučnej siete, novou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod 

a novou kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu. 

 

Objektová skladba navrhovanej stavby: 

– Rekreačný dom 

– vodovodná prípojka  

– kanalizačná prípojka + žumpa  

– elektrická  NN prípojka 

– spevnené plochy 

 

Obec Jalovec zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania 

a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. 

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

neskorších predpisov a § 5 písm. a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 

rozhodovanie, stavebný poriadok a bývanie v súlade s ustanovením § 36 ods.1) stavebného 

zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa 

uskutoční dňa 

 

05.05.2022 o 09:30 hod. 
so stretnutím na mieste stavby. 

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného 

rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v dňoch (pondelok, utorok od 
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800 ~ 1500, streda od 800 ~ 1630, štvrtok, piatok od 800 ~ 1500). 

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 a obec. 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. 

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

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

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa nebude prihliadať na 

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

mohli byť. 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Katarína Šuveríková 

                                                                                             vedúca odboru ÚRaSP 

           
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Jalovec. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným 
spôsobom na webovom sídle obce, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej 
tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Doručuje sa 

– Účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou  

Na vedomie 

– Obec Jalovec, Jalovec 2, 032 21 Bobrovec 

– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠVS, 

ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica – Nábrežie 

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

Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie 

– Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

– Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš- 

Liptovská Ondrašová 
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Úradný záznam 

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa : 

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa : 

Oznámené na webovom sídle obce a na CUET:........................................................................... 

Oznámené iným spôsobom .......................................................................................................... 

(Elektronická tabuľa, miestna tlač, lokálne TV a iné miestne médiá......) 

 


