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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: URaSP 2015/06877 V Liptovskom Mikuláši: 31.03.2016 
ÚRaSP 2016/02178-05/BRM 

Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.: +421-44 55 65 347 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk 

Vec 
Martin Březina a Zuzana Březinová, Pod Slivkou 520/12, 031 04 Liptovský Mikuláš -
Podbreziny - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom -
novostavba" 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Martin Březina a Zuzana Březinová, Pod Slivkou 520/12, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Podbreziny podal dňa 04.12.2015 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Rodinný dom - novostavba", ktorá bude umiestnená na pozemkoch 
pare. č. KN-C 184 a KN-C 185/1 a „inžinierske siete", ktoré budú umiestnené 
v pozemkoch pare. č. KN-C 184, KN-C 185/1 a KN-C 253/1 v k. ú. Benice. Uvedeným 
dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podPa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov 
a o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie zastúpené primátorom města 
prerokovalo žiadosť stavebníka podFa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spoj enom 
územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

Stavba „Rodinný dom - novostavba", ktorá bude umiestnená na pozemkoch pare. č. 
KN-C 184 a KN-C 185/1 a „inžinierske siete", ktoré budú umiestnené v pozemkoch pare. 
č. KN-C 184, KN-C 185/1 a KN-C 253/1 v k. ú. Benice sa podťa § 39, § 39a a § 66 ods. 1 
zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 

p o v o 1' u j e. 

Popis stavby: 
Jedná sa o samostatné stojaci jednopodlažný čiastočne podpivničený objekt 

s neobytným podkrovím. Krov je navrhnutý ako valbová střecha. Přístup na pozemok bude 
zjuhovýchodnej strany zmiestnej komunikácie, kde bude na pozemku umiestnená spevnená 
parkovacia plocha a vstup do garáže v suteréne. Hlavný vstup do objektu bude z južnej strany. 
Suterén: dvoj garáž, dielňa 
Prízemie: hlavný vstup (závetrie), zádverie, hala, spálňa, obývacia izba, kuchyňa, špajza, 

kúpeťňa, WC, práčovňa, kotolňa, 2x izba, terasa 
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Technické údaje stavby - Rodinný dom: 
Zastavaná plocha: 
Úžitková plocha: 
Obytná plocha: 
Obostavaný priestor: 

r 156,96 m 
189,25 m2 

66,60 m2 

973,72 m3 

Objektová skladba: 
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 
® Stavebné objekty a inžinierske objekty 
SO 01 Rodinný dom 
SO 02 Elektrická přípojka 
SO 03 Vodovodná přípojka 
SO 04 Kanalizačná přípojka a žumpa 

Projektová dokumentáciu vypracovali: 
- Ing. Jana Lukášiková, 6028*11 
- Ing. Vladislav Lukášik, 4554*SP*I3 
- Ing. Naděžda Brziaková, 162/5/2009 
- Ing. Michaela Mísová, 267*1*2009 
- Ing. Pavol Míša, 5018*SP*I4 
- Ján Zvolenský, 214IZA 1998 EZ P A E2 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Napojenie na komunikačnú sieť: 
- Príjazd k navrhovanej stavbě bude z miestnej komunikácie umiestnenej na pozemku pare. 

č.KN-C 253/1. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
- Umiestnenie stavby „Rodinný dom" bude realizované podl'a zakreslenia v situačnom 

výkrese, ktorý tvoří neoddelitel'nú súčasť tohto rozhodnutia t. j.: 

SO 01 Rodinný dom bude umiestnený: 
- od pozemku pare. č. KN-C 183 na sevemej straně vo vzdialenosti min. cca 1,50 m 
- od pozemku pare. č. KN-C 253/1 na východnej straně vo vzdialenosti min. cca 6,50 m 
- od pozemku pare. č. KN-C 185/2 na južnej straně vo vzdialenosti min. cca 4,36 m 
- Najvyšší bod stavby (hrebeň střechy) bude na kótě + 5,465 m od kóty ± 0,000, kde kóta 

± 0,000 sa nachádza cca 0,300 m nad priFahlým upraveným terénom na západnej straně 
a cca 2,930 m na východnej straně. 

Žumpa bude umiestnená: 
- od pozemku pare. č. KN-C 253/1 na východnej straně vo vzdialenosti min. cca 2,27 m 
- objekt bude mať celkové pódorysné rozměry 2,80 x 3,60 m 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
SO 02 Elektrická přípojka 
- stavba bude na verený rozvod NN připojená navrhovanou NN kábelovou přípojkou 

z prípojkovej skrine PS umiestnenej na verejne prístupnom mieste, z ktorej bude zemou 
napojený rozvádzač RE umiestnený na hranici pozemku stavebníka. Z elektroměrového 
rozvádzača bude kábel vedený zemou do domového rozvádzača. 



3 z 10 

SO 03 Vodovodná přípojka 
- objekt bude pitnou vodou zásobovaný navrhovanou vodovodnou přípojkou z veřejného 

vodovodu na pozemku pare. č. KN-C 253/1 cez vodomernú šachtu umiestnenú na 
pozemku stavebníka. 

SO 04 Kanalizačná přípojka a žumpa 
- objekt bude odkanalizovaný navrhovanou kanalizačnou přípojkou do žumpy umiestnenej 

na pozemku stavebníka. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

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

- Stavba bude ukončená do 31.12.2017. 
- Spósob uskutočňovania: svojpomocne. 
- Odborný stavebný dohFad nad vykonanými prácami bude zabezpečovat' Ing. Peter 

Tribula, Dovalovo 411,033 01 Liptovský Hrádok, ev. č. 10569. 
- VzhPadom nato, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby 

oprávněnou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník 
a odborný stavebný dohl'ad, ktorý bude na riadny priebeh stavby dozerať. 

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

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hl'adiska architektury: 
- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste 

navrhovanej stavby. 
- 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. 

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu. V případe záběru 
veřejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas město Liptovský Mikuláš. 

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priPahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečiť ich ochranu pred znečištěním. 

- Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnutel'ností. 

- Stavebník je povinný pri realizácii zabezpečiť ochranu susedných nehnutePností pred 
poškodením. V případe poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne 
vzniknutá škodu nahradit' podPa platných predpisov. 

- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osob. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
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- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte pred 
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH. 

- Odpad zo stavebnej činnosti je potřebné zlikvidovat' na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobě je 
potřebné uschovat' po dobu 5 rokov od ukončenia stavby. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
Město Liptovský Mikuláš - MZZO 
- Odvod emisií je potřebné riešiť tak, aby bol umožněný nerušený transport volným 

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

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

- Inštaláciu spalovacích zariadení móžu vykonat' len pracovníci odbornej montážnej firmy. 
- Pri inštalácii zariadení sa riadiť pokynmi a návodom výrobců. 
- Dodržať příslušné protipožiarne a bezpečnostné předpisy. 
- Kžiadosti opovolenie užívania zdroj ov znečisťovania ovzdušia přiložit' doklad 

o preukázaní posudzovania zhody od zariadení a stanovisko kominárskeho podniku. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
- ak počas stavebných prác dojde k akémukolVek archeologickému nálezu hmotnej 

povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových j>ozostatkov, je 
nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskór 
na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe as 
vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města Liptovský 

Mikuláš. Kal zo žumpy pravidelné odstraňovat' a odovzdávať ho len oprávnenej osobě na 
nakladanie s nim. 

- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odo vzdat' 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 stavbě je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné 
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. velkoobjemový 
kontajner) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude 
ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 

V 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS 
- Pri kolaudácii stavby rodinného domu předložit' doklad o vykonanej skúške vodotěsnosti 

žumpy. 



5 z 10 

- Vývoz obsahu žumpy likvidovat' oprávněnou organizáciou. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor 
- Zabezpečit' základná starostlivost' o poFnohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu dřevin. 

- Vykonat' skrývku humózneho horizontu pol'nohospodárskej pódy do min. híbky 25 cm 
a zabezpečit' jej hospodárné a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare. č. C 
KN 184 a 185/1 vo vlastníctve žiadateFov. 

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov vkatastri 
nehnutel'ností podl'a § 3 ods. 2 zákona požiadať o změnu druhu pol'nohospodárskeho 
pozemku - orná podá na zastavané plochy a nádvoria, připadne na ostatnú plochu 
s předložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia opridelení súpisného 
čísla na stavbu (ak sa vydává, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Změnu 
druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
- LVS, a. s. dodá a namontuje vodoměr Sensus 420 s menovitým prietokom Qn = 2,5 m3/h v 

typizovanej vodomernej zostave (bez filtra). 
- Požadované množstvo vody na hasenie z veřejného vodovodu (7,5 l/s) je možné 

zabezpečit' len s použitím požiarneho čerpadla. 
- Krytie vodovodnej přípojky musí byť minimálně 1,5 m. 
- Vodomerná šachta musí byť umiestnená do 10 m od bodu napoj enia na veřejný vodovod. 
- Pre zriadenie vodovodnej přípojky je potřebné předložit' našej spoločnosti žiadosť na 

predpísanom tlačive, stavebné povolenie, opravená projektová dokumentáciu, a ďalšie 
náležitosti podlá pokynov našich pracovníkov. Kontakty: p. Hričák - 0905 701 932. 

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

- Odkanalizovanie plánovaného rodinného domu do žumpy je dočasné. Po vybudovaní 
verejnej kanalizácie v mestskej časti Benice je podlá § 23 ods. 2 Zákona č. 442/2002 Z. z. 
o veřejných vodovodoch a veřejných kanalizáciách vlastník nehnuteFnosti povinný 
uzatvoriť svlastníkom verejnej kanalizácie zmluvu o připojení, připojit' sa na veřejná 
kanalizáciu a splnit' technické požiadavky týkajúce sa miesta a spósobu napoj enia. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú 
- Pripojenie na elektřinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalitě. Ako 

odovzdávacie miesto a bod napoj enia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková 
skriňa v majetku SSE-D na podpemom bode - pri č. d. 15 

- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25 Ampér. 
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a 

zákona 251/2012 Z. z. Montáž elektrickej přípojky - zvod po štípe káblom AYKY 4x16 
mm2 a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnená na štípe, Vám zabezpečí výlučné SSE-D po 
splnění podmienok připoj enia definovaných v tomto vyjádření, připoj ovacej zmluve a po 
zaplatení připoj ovacieho poplatku na účet SSE-D. 

- Přívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotřeby elektřiny (ďalej RE), umiestnený 
na veřej ne prístupnom mieste - na hranici pozemku, bude vyhotovený káblom AYKY -
J4Bxl6mm mechanicky chráněný v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom 
ističi pred meraním (plombo vateFná časť). 
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- Meranie elektřiny bude umiestnené v RE umiestnenom na veřejne 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 nasej internetovej stránke www.sse-d.sk., link:http:/www.sse-
d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/Oznamy/Aktuálne_oznamy/ 
Zasady_merania_02_09_2014.pdf. 

- Technickou podmienkou pre priznanie príslušnej sadzby D5 v zmysle cenníka je: -
připoj enie elektrických priamovýhřevných spotrebičov pomocou nepohyblivého přívodu 
na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO. Blokovanie bude 
zabezpečené použitím oddeFovacieho relé v obvode HDO a připoj enie akumulačných 
spotrebičov na ohřev TÚV na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným 
povelom HDO. HDO musí byť istené plombovateFným 2A ističom. 

- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potřebné předložit' do SSE-D projektová 
dokumentáciu (ďalej PD) NN přípojky a uzatvoriť so SSE-D pripojovaciu zmluvu. Bez 
odsúhlasenia PD NN přípojky nebude možné uzatvorenie připoj ovacej zmluvy a připojenie 
na odběr elektřiny. 

- Všetky potřebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si realizuje 
žiadatel' na vlastné náklady. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. 
- Toto vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného 

povolenia pri splnění „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú 
zverejnené na stránkách www.sse-d.sk, link: http://www.sse-
d.sk/portal/page/portal_/SSE_Distribucia_/ 
Správy/ dokumenty_na_stiahnutie/V seobecne_podmienky_S SE_D_k_vyhoto veniu_stavby. 
pdf 

Slovák Telekom, a.s. - pod č. 6611525940 zo dňa 23.05.2016 
- 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 k si 
stavebník nesplní povinnosť podFa bodu 3. 

- (3.) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stánovenie konkrétných podmienok 
ochrany alebo preloženia SEK prostředníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného 
správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456 

- V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potřebné zo strany 
žiadateFa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podFa § 68 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

http://www.sse-d.sk
http://www.sse-d.sk
mailto:jan.babal@telekom.sk
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- Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 

- ŽiadatePa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteFnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 

Slovák Telekom, a.s. - pod č. ZA-64329/2015 zo dňa 07.01.2016 
- V případe, že návrh, na základe ktorého sa konanie začalo, neobsahuje vyjadrenie 

spoločnosti Slovák Telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás v súlade 
s ustanoveniami § 66 od. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách alebo 
ak v predloženej projektovej dokumentácii nie je zakreslený priebeh vedení a rádiových 
trás (§ 66 od. 7 zákona č. 351/2011 Z. z, o elektronických komunikáciách), žiadame, aby 
stavebný úrad v súlade s ustanoveniami stavebného zákona konanie prerušil a vyzval 
stavebníka na odstránenie nedostatkov podaného návrhu. 

- Stavebník je povinný ešte v čase začatia stavebných prác disponovat' platným vyjádřením 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. o existencii podzemných vedení a rádiových trás 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s, v mieste stavby. 

- V případe, že v mieste stavby dojde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s., je stavebník povinný: 
a) zabezpečiť, aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do 
projektovej dokumentácie stavby, podl'a ktorej sa budú stavebné práce realizovat'; 
b) dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovák Telekom, a.s. stanoví pre ochranu svojich 
vedení a rádiových trás, najma je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie vedení na 
povrchu terénu pred začatím stavebných prác a zachovanie značiek v terénne; 
c) dodržať povinnosti podl'a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
týkajúce sa ochrany veřejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení; 
d) opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady v 
súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovák Telekom, a.s.. 

- V případe, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potřeba přeložky vedení alebo 
rádiových trás spoločnosti Slovák Telekom, a.s., tak takúto přeložku bude možné 
zrealizovat' len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o 
elektronických komunikáciách. 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie životného 

prostredia a poFnohospodárstva, pod č. ŽP-2016/00960-02/JU zo dňa 25.02.2016 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, pod č. ZPD-2016/00966-
002/POR zo dňa 15.02.2016 v 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina pod č. KPUZA-2016/5539-2/11445/FUR zo dňa 
16.02.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva pod č. 2015/008505-002/Ma zo dňa 10.09.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej 
vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2016/2659-2/Mk zo dňa 24.02.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO-
2016/003776-2/IVA zo dňa 22.03.2016 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 4578/2015/PŠ zo dňa 29.09.2015 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4300036824 zo dňa 06.11.2015 
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- SPP - distribúcia, a.s., pod č. TD/57060/PP/Hn/2015 zo dňa 08.10.2015 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611525940 zo dňa 23.05.2016 
- Slovák Telekom, a.s. pod č. ZA-64329/2015 zo dňa 07.01.2016 

Stavba nesmie byt' začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' 
vzmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakol'ko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie 
je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli uplatněné. 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 

stavebné povolenie zhl'adísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 37, § 62 a § 63 
stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, 
prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že 
uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa 
požiadavky stanovené v § 43 d a43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, 
vyhláškou 532/2002 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 04.12.2015 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Rodinný dom - novostavba", která bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 
184 a KN-C 185/1 a „inžinierske siete", ktoré budú umiestnené v pozemkoch pare. č. KN-C 
184, KN-C 185/1, KN-C 253/1 a KN-C 280 (KN-E 142/2) v k. ú. Benice. Dňa 11.12.2015 
stavebný úrad oznámil začatie konania a nariadil ústné pojednávanie na 19.01.2016. Nakoťko 
na ústnom pojednávaní bolo zistené, že neboli předložené všetky potřebné doklady, dňa 
26.01.2016 stavebný úrad vyzval stavebníka na ich doplnenie a stavebné konanie prerušil. Po 
doplnění podania vydal stavebný úrad v predmetnej veci stavebné povolenie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Realizácia rodinného domu nie je v rozpore so zámermi města a schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou. PodFa platného Uzemného plánu města Liptovský 
Mikuláš, ktorý bol schválený Uznesením Městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 
115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola vyhlášená všeobecne závazným 
nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 súčinnosťou dňom 
01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa predmetná stavba nachádza v urbanistickom bloku 
„obytné územie s převahou rodinných domov". Maximálna výška zástavby v predmetnom 
bloku sú 2 nadzemné podlažia amax. zastavanosť pozemkov je 30 %, pričom zeleň bude 
tvoriť min. 20 % z plochy pozemku. Funkčné využitie: 
Prevládajúce 
Funkčné využitie formujúce typický obraz prostredia charakteristický nízkopodlažnou 
zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene súkromných 
záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %. Najma: rodinné 
domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre 



9 z 10 

obsluhu priFahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotnictva, veřejného 
stravovania, kultúry, sportu a rekreácie, kostoly,... 

Funkčné využitie vhodné dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho 
polyfunkčnosť s ciel'om uspokojiť potřeby bývajúcich, s dórazom na minimalizáciu 
negativných vplyvov na obytné prostredie. Najma: bytové domy - hmotovo - priestorovým 
riešením vhodné začleněné do okolitej zástavby, zariadenia přechodného ubytovania, 
zariadenia O V nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, zariadenia výrobných 
služieb /dielne, opravovne,.../ a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné 
prostredie, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, obslužné 
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, plochy upravenej zelene,... 
Nepřípustné 
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na 
okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia. Najma: zariadenia 
priemyselnej a poFnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, veFkosklady s 
vysokými nárokmi na dopravná obsluhu, nákupné centrá, zariadenia OV celoměstského a 
regionálneho významu, zariadenia pre šport a rekreáciu celoměstského a regionálneho 
významu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, 
zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovin/, špecifické 
zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport,...), zariadenia energetiky lokálneho 
významu bez negativných dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, 
paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, 
zariadenia pohřebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/... 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 310 a výpisom z listu 
vlastníctva č. 456 vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálnym 
odborom zo dňa 25.11.2015. 

PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konám proti tomuto rozhodnutiu 
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podFa § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává vlehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor V • • • výstavby a bytovej politiky, Andrej a Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
všetkých oprávněných prostriedkov preskúmatefné súdom. 

Přípustné 

Poučenie: 

Správný poplatok: vzmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „a" ods. 1 v hodnotě 50,- EUR bol uhradený v pokladní města Liptovský 
Mikuláš. 
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Doručuje sa 
- Martin Březina, Pod Slivkou 520/12, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny 
- Zuzana Březinová, Pod Slivkou 520/12, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny 
- Ing. Jana Lukášiková, SNP 109/11, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ing. Peter Tribula, Dovalovo 411, 033 01 Liptovský Hrádok 
- ostatným účastníkom konania, ktorých vlastnické alebo iné práva móžu byť danou stavbou 

dotknuté, sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky 

Toto rozhodnutie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o ázemnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu 
verejnej vyhlášky a podFa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí 
byť vyvesené vmieste 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 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti oŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 

- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie životného 
prostredia a pofnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
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Oznámené iným sposobom (akým) 
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