
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš . 

Číslo: MsÚ/TJRaSP 2016/04359-03/MIC V Liptovskom Mikuláši dňa 02.08.2016 
Vybavuje: Ing. A. Michálková 
Tel:+421 -044/55 65 345 
E-mail: andrea.michalkova@mikulas.sk 

Veřejná vyhláška 

Vec: 
Dušan Bartánus a manželka Eva Bartánusová, Vrbická 1869/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v zastúpení Lubomír Droppa, Vrbická 1869/6, 031 01 Liptovský Mikuláš - stavebné povolenie 
stavby „Rekreačný dom" 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Dušan Bartánus a manželka Eva Bartánusová, Vrbická 1869/8, 
031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Lubomír Droppa, Vrbická 1869/6, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, podal dňa 07.06.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rekreačný 
dom", kanalizačná přípojka a ČOV na pozemku pare. č. KN-C 1118/41,1118/42, přípojka NN 
na pozemku parc.č. KN-C 1118/42, 1118/1 v k. ú. Liptovská Ondrašová, vodovodná přípojka 
na pozemku parc.č. KN-C 1118/42 vk.ú. Liptovská Ondrašová, 7351/1, 7351/6 vk.ú. 
Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Město Lipt. Mikuláš, zastúpené primátorom města, příslušný stavebný úrad podl'a §117 
zák. č. 5 0/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění 
neskorších predpisov a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok abývanie zastúpená starostom obce prerokovala žiadosť 
stavebníka a podťa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní 
žiadosti rozhodol takto: 

Stavba „Rekreačný dom", kanalizačná přípojka a ČOV na pozemku pare. č. KN-C 1118/41, 
1118/42, přípojka NN na pozemku parc.č. KN-C 1118/42, 1118/1 v k. ú. Liptovská 
Ondrašová, vodovodná přípojka na pozemku parc.č. KN-C 1118/42 v k.ú Liptovská 
Ondrašová a 7351/1, 7351/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš sa podFa § 66 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) 

p o v o l ' u j e  

Popis stavby : 
Jedná sa o samostatné stojaci jednopodlažný, nepodpivničený rekreačný dom, s nevyužívaným 
krovom - typu bungalov, zastřešený sedlovou střechou. Hlavný vstup do objektu bude zo 
severo-východnej strany, z komunikácie III. triedy. 
Prízemie: vstup, zádverie, technická miestnosť + WC, chodba, kúpďňa, komora, kuchyňa, 
obývacia izba + jedáleň, spáleň, 2xdetská izba, terasa. 

1 



Stavba bude napojená novými přípojkami na inžinierske siete veřejného vodovodu a elektřiny. 
Na odkanalizovanie objektu je navrhnutá čistiaren odpadových vod s vyústěním do vsakovacej 
šachty. Ako zdroj tepla pre účely vykurovania bude použití elektro kotol Protherm RAJA 9L13 
a doplňkový zdroj krbová vložka. Teplá voda sa připravuje pre objekt v zásovníkovom 
ohrievači teplej vody Protherm FE 120 BM, ktorý bude umiestnený v technickej miestnosti. 

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 
Stavebné objekty a inžinierske objekty : 
SO 01 — Rodinný dom 
SO 02 - Kanalizačná přípojka + ČOV 
SO 03 - Vodovodná přípojka 
SO 04 - Přípojka NN 

Technické údaje stavby: 
Užitková plocha prízemie: 
Obytná plocha prízemie: 
Zastavaná plocha domu: 
Obostavaný priestor: 

Vlastníkom nehnutePnosti: 
- pozemku pare. č. KN-C 1118/41, 1118/42 na základe výpisu z listu vlastníctva č. 5732 

vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 07.06.2016 je 
stavebník Dušan Bartánus a manželka Eva Bartánusová. Vrbická 1869/8, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, 

- pozemku pare. č. KN-C 7351/5 na základe výpisu z listu vlastníctva č. 8198 vydaného 
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 07.06.2016 je stavebník 
Dušan Bartánus a manželka Eva Bartánusová, Vrbická 1869/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, 

- boli doložené súhlasy spoluvlastníkov pozemku pare. č. KN-C 1118/1 s vedením NN přípojky 
- bol doložený súhlas s připojením na jestvujúcu vodovodnú přípojku 

Sposob doterajšieho využitia pozemkov: 
Pozemok pare. č. KN-C 1118/41,1118/42 v k.ú. Liptovská Ondrašová je vedený ako záhrady. 

Súhlas k záměru na poPnohospodárskej pode vydal: 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko 
k připravovanému záměru na poPnohospodárskej pode pod č. OU-LM-PLQ-2016/007G63-
2/IVAzo dňa 10.06.2016. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Katarína Predáčová - architektura, 
Ing. Radoslav Brziak - tepelnotechnické posúdenie stavby, vykurovanie, zdravotechnika, 
vodovodná přípojka 
Ing. Eudovít Beťko, 0057*A*3-1 - statický posudok stavby 
Aut. Ing. D. Šlauka, 3527*TZ*I4 - elektroinštalácia, ochrana pred bleskom, přípojka NN 
Pavol Husarčík, reg.č. 35/2014 - riešenie požiarnej bezpečnosti stavby 
Ing. Maroš Salva, 4964*12 - kanalizačná přípojka + ČOV, 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
- Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

88,97 m2 

57,37 m2 

106,24 m2 

490,00 m3 
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konaní. Případné změny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úřadu. 

- Pri uskutečnění stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 

- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb 
zákona 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopíňa zákon č.50/1976Zb. (stavebný zákon), 
příslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z.z. 

- Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto 
rozhodnutia. 

- Spósob uskutočňovania : svojpomocou 
- Stavebný dozor: Jozef Bajaník, Dolná Tužiná 306, 031 04 Dolná Tužiná, ev.č. 

00187*11* 
- VzhTadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby 

oprávněnou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá : 
stavebník. 

- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby. Na stavbě je potřebné viesť stavebný 
denník. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
Stavba rekreačného domu je umiestnená na pozemku KN-C 1118/42, 1118/41 v katastrálnom 
území Liptovská Ondrašová 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby : 
Umiestnenie stavby rekreačného domu bude realizované podfa zakreslenia v kópii 
z pozemkovej mapy a situačného výkresu, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tohto 
rozhodnutia, t.j. 

od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. KN-C 1118/43 vo vzdialenosti 1,150 m 
- od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. KN-C 1118/39 vo vzdialenosti 1,250 m 
- od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. KN-C 7351/1 vo vzdialenosti 6,150 m 

Výška stavby od kóty ±0,00 je po najvyššiu časť střechy 5,15 m, kóta ± 0,00 tvoří podlahu 
prízemia rekreačného domu. Podlaha prízemia rekreačného domu kóta ± 0,000 je 0,5 m nad 
upraveným terénom. 

Sklon střechy rekreačného domu je 25°. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: , -
Odvedenie odpadových vod z rekreačného' domu bude navrhovanou kanalizačnou přípojkou 
PVC, DN 150 celk. dížky 11,0 m vedúcou do ČOV. Na prípojke budú osadené plastové revízne 
šachty RS. Revízna šachta vyčištěných vod za ČOV nie je potřebná, nakoFko kontrolu 
vyčištěných vod je možné uskutečnit' vo vsakovacej šachtě. 

Napojenie stavby z veřejného vodovodu bude navrhovanou vodovodnou přípojkou vedenou cez 
pozemok parc.č. KN-C 7351/1 7351/6 do vodomernej šachty osadenej na pozemku stavebníka 
a následne vodovodnou přípojkou do domu. 

Napojenie stavby na el.energiu bude z rekreačného domu navrhovanou elektrickou přípojkou 
do elektroměrového rozvádzača ER1.0, ktorý je osadený na hranici pozemku, na verejne 
prístupnom mieste. Rozvádzač sa napojí novým káblom z rozpojovacej skrine SR8.1 č. 1110. 

3 



Bleskozvod - vonkajšia ochrana pred bleskom je navrhnutá ako kombinovaná neizolovaná 
zberná sústava - mrežová sústava s rozmermi ok 15x15 m a sústava s metodou valiacej sa gule 
tvořená dvoma pomocnými zberačmi na konci sedlových striech a jedným hlavným pri komíne. 
Kovové dažďové zvody budú využité ako súčasť mrežovej sústavy. 

Ako zdroj tepla pre účely vykurovania bude použitý elektro kotol Protherm RAJA 9K13. Teplá 
voda sa připravuje pre objekt v zásobníkovom ohrievači teplej vody Protherm FE 120 BM, 
TUV bude ohrievaná prostredníctvom kotlá na elektrická energiu Protherm RAJA 9K13, 
doplňkovým zdroj om vykurovania bude krbová vložka. 

Vstup na pozemok bude zo severo-východnej světověj strany z komunikácie na parcele č. KN-
C 7351/1. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z hl'adiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie podmienky 
z hl'adiska architektury: 
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok na viditel'nom mieste pri vstupe na 
stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude stavbu 
uskutečňovat' a ktorý orgán a kedy stavbu povolil. 
S odpadom vzniknutým výkopových prác a počas realizácie stavby sa musí nakladať v súlade 
so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov. Doklady 
o jeho uložení doložit' ku kolaudačnému konaniu. 
Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu susedných nehnuteFností pred poškodením. V případe 
poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutu škódu uhradit' podFa 
platných predpisov. 
Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a přípoj ok inžinierskych sietí a urobit' příslušné 
opatrenia proti ich poškodeniu. 
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prifahlej komunikáeii, je potřebné 
zabezpečiť jej ochranu pred znečištěním. 
Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteFností. 
Stavbu realizovat' ai v súlade s projektovou dokumentáciou protipožiarnei bezpečnosti stavby. 
Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb. 
Stavebné práce, pri ktorých móže dójsť kprekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byť 
vykonávané v čase nočného kl'udu. 
V zmysle § 420 ods. 1 zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) každý zodpovedá za škodu, 
ktorú spósobil porušením právnej povinnosti. 
Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osob. 
Križovanie sietí realizovať v zmysle příslušných STN. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
- Město Liptovský Mikuláš, městský úrad, oddelenie životného prostredia 

a poPnohospodárstva pod č. ŽP-2016/Q3623-02/JU zo dňa 12.05.2016 vydává toto závazné 
stanovisko adáva súhlas podFa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia 
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na povolenie stavby „Rekreačný dom - novostavba" s malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 
kategorizovaným ako: 

- Zariadenie na spaFovanie pevného paliva so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW. 
Doplňkovým zdrojom tepla pre rekreačný dom bude krbová vložka na drevnú hmotu 
UNIFLAM FOYER 600 o výkone 8 kW a účinnosti 70 %, t.j. příkone 11,4 kW. 
Odvedenie spalin bude zabezpečené komínovým telesom vyvedeným 0,6 m nad hrebeň 
střechy nehnutel'nosti. 

Podmienky súhlasu: 
- Odvod emisií je potřebné riešiť tak, aby bol umožněný nerušený transport vol'ným 

prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade 
s normami kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia 1'udí a ochrana 
ovzdušia. 

- Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad střechou musí byť v súlade s 
STN EN 15287 - 1+A1, STN EN 15287-2 Komíny - Navrhovanie, montáž a 
prevádzkovanie komínov a v súlade s přílohou č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

- Inštaláciu spaťovacích zariadení móžu vykonat' len pracovníci odbornej montážnej 
firmy. 

- Pri inštalácii zariadení sa riadiť pokynmi a návodom výrobců. 
- Dodržať příslušné protipožiarne a bezpečnostně předpisy. 
- K žiadosti o povolenie užívania zdroj ov znečisťovania ovzdušia přiložit' doklad o 

preukázaní posudzovania zhody od zariadenia a stanovisko kominárskeho podniku. 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vo vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-
2016/005663-002-MA zo dňa 02.05.2016 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 
-S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
platnou legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnění niektorých zákonov a naň nadvazujúce vyhlášky a s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 
-Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej osobě 
v zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné 
suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodněním 
(skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. veFkoobjemový kontajner) na 
vzniknutý odpad připadne iným vhodným sposobom, ktorý nebude ohrozovať životné 
prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 
-Pri kolaudácií stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú 
pri výstavbě a ich odovzdaní oprávnenej osobě. 
-S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města Liptovský 
Mikuláš. Prevádzkovatel' stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z CO V a jeho 
odovzdanie oprávnenej osobě na nakladanie s ním. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej vodnej správy vo vyjádřením č. OU-LM-OSZP-ŠYS 2016/005662-002/Li zo 
dňa 28.04.2016: súhlasíme, zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie ČOV a o povolenie na 
osobitné užívanie vod bude potřebné po získaní územného rozhodnutia požiadať orgán štátnej 
vodnej správy v súlade s § 26 a § 21 zákon a č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej vodnej správy v rozhodnutí pod č. OU-LM-OSZP-ŠYS 2016/007388-003/Li zo 
dňa 07.07.2016 povoFuje vypúšťanie splaškových vod zrekreačného domu k.ú. Liptovská 
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Ondrašová vyčištěných na ČOV typu ASIO AS-VARIO comb 5a. Toto rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnost' 29.07.2016. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko 
k připravovanému záměru na pofnohospodárskej pode pod č. OU-LM-PLO-2016/007063-
2/1V A zo dňa 10.06.2016, súhlasí za dodržania týchto podmienok: 

- Zabezpečit' základnú starostlivost' o poPnohospodársku podu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu dřevin. 

- Vykonat' skrývku humózneho horizontu poPnohospodárskej pódy do min. híbky 30 cm a 
zabezpečiť jej hospodárné a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku pare. č. C 
KN 1118/41, 42 vo vlastníctve žiadatePov. 

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnutePností podPa § 3 ods.2 zákona požiadať o změnu druhu poPnohospodárskeho pozemku -
záhrady na zastavané plochy a nádvoria, připadne na ostatnú plochu s předložením 
porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa 
vydává, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska. Změnu druhu pozemku vykoná 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. 

- Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, vyjadrenie pod č. 1/2016/551/tsú 
238 zo dňa 12.05.2016 - Listom zo dňa 11.05.2016 ste nás požiadali o vyjadrenie k uvedenej 
veci. PD navrhuje výstavbu rekreačného domu v k.ú. Lipt. Mikuláš, pričom od rod. Domu 
bude zrealizovaný vjazd na cestu III/2332 v ckm 3,755. Súčasťou vjazdu budú spevnené 
plochy pre parkovanie osobných vozidiel. Navrhované inžinierske siete - domové přípojky 
sa nedotknú pozemku a telesa cesty III/2332. 

Podmienky zriadenia vjazdu v ckm 3,755: 
- Zriadením vjazdu nebude narušené odvodnenie cesty III/2332 
- Zrážková voda z vjazdu nebude stekať na cestu III/2332 - zrážková voda bude 

odvedená k pozemku stavebníka 
- Min. 5,0 m úsek vjazdu od napojenia na cestu bude bezprašný 
- Začatie a ukončenie prác na zriadení vjazdu oznámi stavebník zástupcovi správců 

komunikácie - p. Vyšný, tel.: 0918 370 176 * 
- Každé případné znečistenie cesty III/2332 majitel' rod.domu odstráni bezodkladné na 

vlastné náklady 
- Práce na napojení žiadame realizovat' v termíne apríl - september běžného roka 

Stavebník pred začatím prác na zriadení vjazdu na cestu III/2332 požiada v zmysle 
§-u 3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný 
správný orgán. 
Ku kolaudačnému konaniu stavby předloží stavebník stavebnému úřadu Preberací 
protokol o převzatí drobnei stavby aodovzdaní a převzatí stavebného úseku cesty 
medzi stavebníkom a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správců cesty ku stavebným 
úpravám cesty nebude vydané kolaudačně rozhodnutie. 
SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/2332 na čas nevyhnutné 
potřebný pre zriadenie vjazdu aspevnených ploch avykonanie stavebných úprav 
čestného telesa po zásahu do riadneho stavu. 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií pod č. OU-LM-OCDPK-2016/006141-002 zo dňa 12.05.2016 
súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavebné pvolenie stavby „Rekreačný dom -
novostavba, k.ú. Liptovská Ondrášová" po dodržaní nasledovných podmienok: 

- V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK a stanovisko ODI ORPZ. 
Ak počas prác dojde k zásahu do čestného telesa, bude nutné v sůlade s § 8 zákona č. 
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135/1961 Zb. po predchádzajúcom súhlase dopravného inspektorátu požiadať 
o vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie cesty č. III/2332 příslušný čestný 
správný orgán. 

- Ak počas prác na ceste č. III/2332 dojde k obmedzeniu cestnej premávky, bude 
nutné pred realizáciou stavebných prác vsúlade s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. po 
predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu požiadať o vydanie povolenia na 
čiastočnú uzávierku cesty příslušný čestný správný orgán. 

- Pred vydáním stavebného povolenia je nutné v súlade s § 3b odst. 1 zákona č. 
135/1961 Zb; požiadať po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu 
o vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu z cesty č. III/2332 příslušná čestný 
správný orgán. 

- Toto stanovisko nenahrádza poyolenie vzmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný 
zákon/, připadne povolenia a rozhodnutia podl'a nových právnych predpisov. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií pod č. OU-LM-OCDPK-2016/006679-002 zo dňa 30.05.2016 vydal 
rozhodnutie na zriadenie vjazdu 

- Okresné riaditďstvo policajného zboru, okresný dopravný inspektorát vydal 
vyjadrenie pod č. ORPZ-LM-ODI-64-083/2016 zo dňa 10.05.2016 

- Stredoslovenská energetika - Distribucia, a.s., vo vyjádření pod č. 4300048077 
zo dňa 17.06.2016 súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú NN 
- Připojenie na elektřinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalitě. Ako 
odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa v 
majetku SSE-D -skriňa SR č. 1110 
- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In - 3x32 Ampér. 
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 
251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej přípojky - zapoj enie do skrine SR, Vám zabezpečí výlučné 
SSE-D po splnění podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjádření, pripojovacej zmluve 
a po zaplatení připoj o vacieho poplatku na účet SSE-D. 
- Přívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotřeby elektřiny (ďalej RE), umiestnený na 
verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku, bude vyhotovený káblom CYKY-
J4Bxl6mm2 mechanicky chráněný v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi 
pred meraním (plombo vateťná časť). 
- Meranie elektřiny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na 
hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovat' platnej normě STN EN 61439-5, pre 
případné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splněné technické a obchodné podmienky 
príslušnej sadzby. Pred elektroměrovým rozvádzačom RE musí byť vofný rovný priestor 
aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu 
TN-S, ktorú je potřebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom 
přívode ako aj montáž smie realizovat' Vami vybratá odborné spósobilá osoba v zmysle 
Vyhlášky 508/2009 Z.z, Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej intemetovej 
stránke wvw.sse-d.sk, link;https//www.sse-
d.sk/buxus/docs/dokumenly/domacnosti/Zasady_merania_02_09_2014.pdf 
-Pre pokračovanie procesu pripojenia je potřebné předložit' do SSE-D odsúhlasenú projektová 
dokumentáciu (ďalej PD) NN přípojky a uzatvoriť so SSE-D připojováciu zmluvu. Bez 
odsúhlasenia PD NN přípojky nebucje možné uzatvorenie pripojovacej zmluvy a pripojenie na 
odběr elektřiny, 
-Všetky potřebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si realizuje žiadatel' 
na vlastné náklady. 
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-Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 
platnost' pri zmene údaj o v, na základe ktorých bolo vydané (změna lokality, vstupných údaj o v, 
súvisiacej legislativy a pod.). 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjádření pod č. 2390/2016/PS zo dňa 
17.05.2016 súhlasí s týmito pripomienkami: 

- S napojením navrhovanej vodovodnej přípojky na existujúcu vodovodnú přípojku musí 
písomne súhlasiť vlastník existujúcej přípojky. Casť existujúcej přípojky sa tak stane 
spoločnou. 

- Upozorňujeme, že v oblasti plánovanej stavby sa nenachádza požiarny hydrant. 
- VzhTadom na značnú celková dížku navrhovanej vodovodnej přípojky (viac ako 50 m) 

nezaručíme v spotrebisku tlakové poměry a kvalitu pitnej vody v zmysle platnej 
legislativy. V případe potřeby odporúčame dodatočnú dezinfekciu vody priamo v 
spotrebisku. 
Pre zriadenie vodovodnej přípojky je potřebné předložit' našej spoločnosti žiadosť na 
predpísanom tlačive, stavebné povolenie, dohodu o zriadení spoločnej vodovodnej 
přípojky, projektová dokumentáciu a ďalšie náležitosti podFa pokynov nášho 
pracovníka (p. Hričák - 0905 701 932). 

- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za 
účelom odpisu, kontroly, resp. výměny vodoměru. 

- SPP -Distribúcia a.s. vo vyjádření pod č. TD/27989/PP/Hn/2016 zo dňa 19.05.2016 
v záujmovom území sa nachádzajú STL plynovod DN 300 OCL, súhlasí s vydáním stavebného 
povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- VŠEOBECNÉ PODMIENKY. 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o přesné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorá je potřebné zaslat' na adresu SPP -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zveřejněného na webovom sídle SPP-D 
(www. spp-distribucia. sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-D (p Dušan Boroš, tel č +421 52 242 5201) najneskór 
7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dóvodu potřeby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradně ručně bez použitia 
stroj o vých mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovat' pred zasypáním výkopu zástupců SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
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obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
přístup k akýmkofvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by změnili 
jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v případe změny úrovně terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej úrovně terénu, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlášené SPP-D na tel.č. 0850111 727, 
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podat' podnět na Slovenská obchodná inšpekciu (SOI), ktorá je oprávněná za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 
000,-€, 
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 700 02, 
stavebník je povinný respektovat' a zohfadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
stavebník je povinný pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01, 
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolně šachty, trvalé porasty 
a pod. 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
UPOZORNENIE: 
Orientačně znázornenie nie je možné samostatné, t. j. bez tohto stanoviska, použiť. 
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 
Každú změnu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dojde po vydaní tohto 
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 
navrhovanej zmene. 
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v případe, že návrh (žiadosť) na 
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskór do 14. 2. 2017, ak stavebník táto 
lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
V případe, že stavba má byť v budúcnosti připojená na distribučnú sieť prevádzkovanú 
SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnost' 
a kapacitu distribučnej siete a to podáním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na 
predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na 
webovom sídle SPP-D (www, spp-distribucia. sk). 
SPP-D jev súlade s příslušnými právnymi predpismi oprávněná toto stanovisko zrušiť v 
případe, ak dojde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri 
vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v případe, ak dojde k zmene ustanovení 
právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 
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Slovák Telekom, a.s., vo vyjádření č. 6611612394 zo dfia 09.05.2016 - dojde do styku 
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú 
zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 
neoddělitelnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať následovně: 

- Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§68 zákona č 351/2011 Z z ) a 
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z z o ochraně proti 
rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v 
případe změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnost' podl'a nasledujúceho bodu. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostředníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti: 
Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' 
překládku SEK. 

- Upozorňůjeme žiadateFa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potřebné zo strany žiadateFa zabezpečit' nadzemná sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podFa § 68 zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoFvek 
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 

' stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. VzhFadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateFov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateFa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto 
zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
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povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

- Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 0903924519 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydaiiia. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body 
dódržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu 
tohto vyjadrenia. 

- Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené Okrem 
použitia pre účel konaní podia stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadatel' nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. 

- Žiadatefa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteinosť na 
verejnú elektronická komunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 

- Poskytovatel' negarantuje geodetická přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje žiadatefa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Přílohy k vyjadreniu 
- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatefa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
1. V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultách so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. 
povinný zabezpečit': 

- Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétných podmienok určených 
zamestnancom Slovák Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

- V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s 
přeložením sietí (alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner 
Ján Potančok, teletandem@mail.t-com.sk, 0903409880 
UPOZORNENIE V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
róznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkofvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 

- Preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené 

- Upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohová odchýlku 
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu 

- Upozomenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najvačšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
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(napr. híbiace stroje) 
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukolVek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dovodu, že spoločnosť 

Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za změny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST. 
3. V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je 

potřebné si podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Ziadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

Rozhodnutie o námietkach účastiiíkov konania : 
- Správa ciest Žilinského samosprávného kraja vo vyjádření pod č. 1/2016/551/tsú 

238 zo dňa 12.05.2016 určila podmienky pre zriadenie vjazdu v ckm 3,755. Uvedeným 
podmienkam sa vyhovuje. 

- Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
v zmysle § 52 ods.l zák.č. 71/1967 Zb. 

- Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnost', nebola stavba začatá. 

- Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívat' len na 
základe kolaudačného rozhodnutia. 

- Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné pre právnych 
nástupcov konania. 

O d ó y . o d n e n i e  
Stavebník Dušan Bartánus a manželka Eva Bartánusová, Vrbická 1869/8, 031 01 

Liptovský Mikuláš vzastúpení Eubomír Droppa, Vrbická 1869/6, 031 01 Liptovský Mikuláš,, 
podal dňa 07.06.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rekreačný dom", 
kanalizačná přípojka a ČOV na pozemku pare. č. KN-C 1118/41, 1118/42, přípojka NN na 
pozemků parc.č. KN-C 1118/42, 1118/1 v k. ú. Liptovská Ondrašová, vodovodná přípojka na 
pozemku parc.č. KN-C 1118/42, 7351/1, 7351/6 vk.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo 
začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dňa 16.06.2016 začatie konania formou verejnej vyhlášky a upustil 
od miestneho zisťovania aj od ústného pojednávania, nakofko sú mu poměry v danej lokalitě 
dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Po 
doložení všetkých potřebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty 7 
pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v predmetnej veci 
stavebné povolenie. 

Správa ciest Žilinského samosprávného kraja vo vyjádření pod č. 1/2016/551/tsú 
238 zo dňa 12.05.2016 určila podmienky pre zriadenie vjazdu v ckm 3,755. Uvedeným 
podmienkam sa vyhovělo vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Jedná sa o samostatné stojací jednopodlažný, nepodpivničený rekreačný dom, 
s nevyužívaným krovom - typu bungalov, zastřešený sedlovou střechou. Hlavný vstup do 
objektu bude zo severo-východnej strany, z komunikácie III. triedy. 
Prízemie: vstup, zádverie, technická miestnosť + WC, chodba, kůpel'ňa, komora, kuchyňa, 
obývacia izba + jedáleň, spáleň, žxdetská izba, terasa. 

Stavba bude napojená novými přípojkami na inžinierske siete veřejného vodovodu 
a elektřiny. Na odkanalizovanie objektu je navrhnutá čistiareň odpadových vod s vyústěním do 
vsakovacej šachty. Ako zdroj tepla pre účely vykurovania bude použití elektro kotol Protherm 
RAJA 9L13 a doplňkový zdroj krbová vložka. Teplá voda sa připravuje pre objekt 
v zásovníkovom ohrievači teplej vody Protherm FE 120 BM, ktorý bude umiestnený 
v technickej miestnosti. 

Stavba bude uskutečňovaná svojpomocou. Stavebný dozor: Jozef Bajaník, Dolná 
Tužiná306, 031 04 Dolná Tužiná, ev.č. 00187*11*. 

K stavbě bolo předložené vyjadrenie Města Liptovský Mikuláš, městský úrad, 
oddelenie životného prostredia a pofnohospodárstva; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor; Správa ciest 
Žilinského samosprávného kraj a; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy 
apozemných komunikácií; Okresné riaditel'stvo policajného zboru, okresný dopravný 
inšpektorát; Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.,; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a.s.; SPP -Distribúcia a.s.; Slovák Telekom a.s.; Orange Slovensko a.s.. 
Umiestnenie rekreačného domu a následná realizácia nie je v rozpore so zámermi města 
a schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

Stavebný úrad preskúmal projektovú dokumentáciu stavby, vyjadrenia dotknutých 
orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov 
konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v§-e43da43e stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z.z. a příslušné ustanovenia 
slovenských technických noriem. 

Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby rodinného 
domu a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá řďadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. 
že týmto hl'adiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrožuje. 

Podia § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia podáním na město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného úřadu 
územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš. O 
odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Žilině. Ak toto rozhodnutie 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho 
zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

P o u č e n i e  :  

Ing. Ján Blcháč PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 
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Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov : 50,- eur 

Doručuje sa 
- Lubomír Broppa, Vrbická 1869/6, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
- Ing. Katarína Predáčová, G.P.A., s.r.o., Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš -

projektant 
- Jozef Bajaník, Dolná Tižina 306, 013 04 Dolná Tižina - stavebný dozor 

Ostatným účastníkem kouania, ktorých vlastnické alebo iné práva inožu byť danou 
stavbou dotknuté, sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky 

Toto oznámenie má podPa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění, neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podPa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené 
v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným 
sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, oddelenie životného prostredia a 

pol'nohospodárstva 
- Ókresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

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

1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. 

osloboditel'ov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 

Vyvesené dňa: - 5 -08- 2018 ? Zvesené dňa:.... .?í .íí" 

...  dňa: :.5.:p8-201.0 Oznámené iným sposobom (akým) 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
14-1 
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