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MsUJURaSP 2020/6805

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

o začatí konania o povolení obnovy konania

Navrhovateľ Miroslav Gajdoš, Vladimíra Predmerského 2360/18, 911 05 Trenčín —

Zlatovce v zastúpení Mgr. Andrcj Maar, Dunajská 8, 811 08 Bratislava podaním zo dňa
28.10.2020 požiadal obec Malé Borové o povolenie obnovy konania proti právoplatnému
rozhodnutiu obce vydaného pod č. NIsU/UR a SP/2020/904-10/TBo zo dňa 24.02.2020 vo veci
rozbodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata“, vodovodná prípojka a žumpa, na
pozemkoch parc. Č. KN-C 934 (KN-E 7285), KN-C 936 (KN-E 7284), KN-C 937 (KN-E 7283)
v k. ú. Malé Borové.

Podľa * 62 ods. 1 písm. c) Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov je dóvodom na povolenie obnovy konania nesprávny postup
správneho orgánu (správneho úradu), ktorým sa účastníkovi konania odňala možnost‘ zúčastnit‘ sa
na konaní, ak jeho účast‘ na konaní (územnom konaní) pri tom mohla mať podstatný vplyv na
rozhodnutie (územně rozhodnutie) a ak sa náprava nemohla urobit‘ v odvolacom konaní.

Na základe vyššie uvedeného, obec Malé Borové, ako príslušný stavebný úrad podľa * 117
zákona č.50/1976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v spojení s ustanovením S písm. a) bod 1
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územně plánovanie a stavebný poriadok a bývanie a
o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa * 18 ods. 3 správneho poriadku

oznamuje začatie konania

o povolení obnovy územného konania ukončeného územným rozhodnutím vydaným obcou
Malé Borové pod č. MsU/tJR a SP/2020/904-10/TBo zo dua 24.02.2020 na stavbu „Rekreačná
chata“, vodovodná pripojka a žumpa, na pozemkoch parc. Č. KN-C 934 (KN-E 7285), KN-C 936
(KN-E 7284), KN-C 937 (KN-E 7283) v kú. Malé Borové v prospeeh navrhovateľa Jaroslav
Mucha, Osloboditeľov 1/1, 053 61 Olcnava.

Následne bob vydané obcou Malé Borové stavebné povolenie pod č. MsU/tJR a
SP/2020/3728-3/TBo zo dňa 03.07.2020v prospech stavebníka Jaroslav Mucha, Osloboditel‘ov
1/1, 053 61 Olcnava.

Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnorn úrade úzcmného rozhodovania a
stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš na Základe vopred dohodnutého
termínu, vzhľadom na pokračujúci núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v dósledku pandémie
koronavírusu COVID 19. Ak účastník konania chce nahliadnut‘ do projektovej dokumentácie
navrhovanej stavby, je potrebné sa vopred telefonicky objednat“ na na telefónnom čísle +421 -

44/55 65 344 alebo e-mail; tomas.borsik@mikulas.sk.
Tým bude umožnené účastníkom konania v súlade 33 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o

správnom konaní (správny poriadok), aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadrit‘ k jeho
podkladu i k spösobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatnit‘ námietky. V
prípade potreby požiadat‘ stavebný úrad o predlženie lehoty na vyjadrenie.



Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit‘ do 14 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia verejnou vyhláškou, inak sa na ne neprihliadne.

Deň doručenia je 15-ty deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Malé
Borové.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, predtoží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Ing. Katarĺna Šuveríková
vedúca odboru UR a SP

Doručuje sa
— vlastníkom dotknutých a susedntch pozernkov a stavieb v súbehu s predmctnou

umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podl‘a * 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. 7111967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
v mieste obvyklým spůsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Malé Borové. Posledný
deň teto lehoty je dňom doruěenia. Správny orgán zverejňuje písomnost‘ súčasne na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj mým spósobom v mieste obvyklým,
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na
mieste, ktorého sa konanie tÝka.

Na vedomie
— Obec Malé Borové, 027 32 Zuberec
— Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
— Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo,

Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek SVS. Vrbická 1993, 031 01

Liptovský Mikuláš — Vrbica — Nábrežie
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOPaK a posudzovania

vplyvov na ZP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Miku]áš — Vrbiea - Nábrežie
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica - Nábrežie

Vyvesené dňa‘ Zvesené dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo) dňa


