
Spoločný obecný úrad  

územného rozhodovania a stavebného poriadku  

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  

 
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2023/2124-2/EMr                              V Liptovskom Mikuláši: 21.02.2023 Vybavuje 

: Eva Mrázová, Tel: 044 / 5565 341  

eva.mrazova@mikulas.sk  

  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. 

   

Stavebník obec Liptovská Anna (IČO: 00 315 371) , Liptovská Anna 20, 032 23  Liptovská 

Sielnica v zastúpení B-SMARTING s.r.o. (IČO: 52022102), Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský 

Mikuláš podal dňa 04.10.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „SO 01 – Miestna 

komunikácia“  na pozemkoch  parc. č.   KN–C 273,   KN-C 533, KN-C 523/7, KN-C 269/1 v k. ú. 

Liptovská Anna.   Uvedeným dňom bolo začaté začaté stavebné konanie.  

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Bukovina pod č. MsÚ/ÚRaSP 2022/1580-4/EMr 

zo dňa 06.06.2022.  

  

Druh a účel navrhovanej stavby:  – inžinierska stavba          

                                              

Popis navrhovanej stavby:   

Navrhovaná je miestna obslužná jednosmerná cesta  funkčnej triedy C3  v plánovanej obytnej zóne, 

ktorá je napojená na miestnu cestnú  sieť.   

Cesta je smerovo prispôsobená majetkoprávnej hranici. Úsek začína napojením na existujúcu 

miestnu cestu a pokračuje priamym úsekom dĺžky cca 165m. Popri tomto úseku je navrhnutý 

ľavostranný chodník, pre navrhovanú výstavbu rodinných domov. Na konci úseku sa napája na poľnú 

cestu po ktorej sa dostaneme do napojenia na štátnu cestu, pre zokruhovanie a vytvoreni jednosmerky. 

Šírkovo je navrhnutá cesta šírky 3,25m v celej dĺžke + 0,5 m bezpečnostné pásy po obidvoch stranách. 

Výškovo bude cesta napojená na existujúcu cestu a následne kopírovať existujúci terén. Sklonové 

pomery sú navrhnuté s jednostranným sklonom 4,0% smerom ku pravej krajnici. Celková dĺžka cesty je 

navrhnutá 388,45m.    

  

Objektová skladba navrhovanej stavby:   

-   SO 01 – Miestna komunikácia  

  

Obec Liptovská Anna  ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 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 

zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 

Mikuláši, v súlade s ustanovením § 3a, ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v 

znení neskorších predpisov a  noviel (cestný zákon) a v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 zák. č.50/1976 

zb. stavebného zákona,  oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením §61 odst.1 zák. 

č.50/1976 Zb. stavebného zákona známym účastníkom a dotknutým orgánom.   

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania.   



 
 

 

 

 

 



 

  

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  

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

osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto  

- 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   

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

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

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

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

Staré Mesto  

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

36, 034 01 Ružomberok  

  

 


