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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/8567-04/AMi 
MsÚ/ÚRaSP 2017/2353-04/AMi

V Liptovskom Mikuláši dňa 16.04.2018

Vec: Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský 
Mikuláš - žiadosť o stavebné povolenie stavby „Záhradná chatka“ v spojenom územnom a 
stavebnom konaní

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, podal dňa 18.12.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Záhradná chatka“, 
na pozemku pare.č. KN-C 7221/73 (KN-E 6196/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným 
dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš, 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/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a 63 stavebného zákona v spojenom 
územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

Stavba „Záhradná chatka“ na pozemku pare.č. KN-C 7221/73 (KN-E 6196/2) v k. 
ú. Liptovský Mikuláš, sa podľa §39, 39a) a § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

na dobu určitú a to na dobu do usporiadania záhradkárskej osady, podľa nájomnej 
zmluvy uzatvorenej medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom dňa 21.04.2017.

Popis stavby :
Jedná sa o samostatne stojacu stavbu - záhradnú chatku, ľahkej drevenej konštrukcie, 
jednopodlažná, bez pivničných a pôjdnych priestorov.
Dispozičné pozostáva:
Prízemie - denná miestnosť, terasa
Stavba nebude napojená na žiadne rozvody inžinierskych sietí. Chatka bude vybavená 
chemickým WC.
Vykurovanie: bude použitá krbová pec

Objektová skladba povoľovanej stavby :
SO 01 - Záhradná chatka

Technické údaje:
Zastavaná plocha chatky : 20,00 m2 
Úžitková plocha:
Obostavaný priestor:

17,17 m2 
52,30 m3
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemok pare. č. KN-C 7221/73 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako orná pôda, súhlas 
na použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre stavbu vydal Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, pozemkový a lesný odbor stanoviskom pod č. OU-LM-PLO-2017/014010-2/TVA 
zo dňa 14.12.2017.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Bc. Denisa Ďurica - architektúra
Ing. Vladislav Lukášik - statické posúdenie stavby
Ing. Nadežda Brziaková - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
Stavba je umiestnená na pozemku pare.č KN 7221/73 (KN-E 6196/2) vk.ú. Liptovský 
Mikuláš, prístupného z účelovej komunikácie areálu SZZ ZO 20-45 Kalištie.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: podľa zakreslenia v kópii 
katastrálnej mapy a situácie osadenia stavby overenej projektovej dokumentácie a to:

- V severozápadnom rohu pozemku pare.č. KN-E 6196/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš : od 
severnej hranice pozemku vo vzdialenosti 1,50 m, od východnej hranice pozemku 
spoločnej s účelovou vnútroareálovou komunikáciou vo vzdialenosti 4,00 m

- výška stavby v hrebeni je 2,70 m, úroveň 0,00 sa nachádza na podlahe prízemia stavby 
záhradnej chatky.
sklon strechy s odkvapom v smere východ-západ je 19° 
vonkajšie farebné riešenie: strešná krytina asfaltová lepenka.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Stavba nebude napojená na žiadne inžinierske siete.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je účasťou 
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu,

Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, najmä vyhl. č.324/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona upravujúce 
požiadavky na uskutočnenie stavieb, príslušné technické normy.

Stavba bude uskutočnená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Spôsob uskutočňovania: svojpomocne
Odborný dozor bude vykonávať: Vladimír Janík, Priehradná 1692/53, 031 01 Liptovský 
Mikuláš.

Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti autorizovaným
geodetom a kartografom a vytýčenie predložiť na stavebnom úrade.
Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník.
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Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä 
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hľadiska architektúry :

Stavebník má v zmysle § 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona povinnosť oznámiť stavebnému 
úradu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác

Stavbu je potrebné označiť tabuľou, na ktorej bude uvedený názov stavby, stavebník, 
zhotoviteľ stavby, stavebný dozor, číslo a dátum stavebného povolenia, termín začatia a 
ukončenia stavby,

Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 
k ohrozeniu života alebo zdravia

Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku, mimo verejného priestranstva 
a účelovej komunikácie. K termínu kolaudačného konania zariadenie staveniska odstrániť a 
pozemok dať do pôvodného stavu,

Stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných 
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností. V prípade spôsobenia škody na cudzom majetku je potrebné 
vzniknuté škody odstrániť, prípadne uhradiť podľa platných predpisov.

Výkopový a nepotrebný stavebný materiál odviesť na skládku TKO po dohode 
s Verejnoprospešnými službami Mesta Liptovský Mikuláš a ku kolaudačnému konaniu 
doložiť doklad o jeho uložení na skládke, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov s príslušnými vykonávacími predpismi. Ku kolaudačnému 
konaniu požadujeme predložiť doklad o spôsobe zabezpečenia zhodnotenia, resp. 
zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vznikli pri realizácii predmetnej stavby , t.j. potvrdenie 
o prevzatí odpadov odberateľom odpadov,

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.

Zrážkové vody odviesť len na pozemok stavebníka tak, aby nedochádzalo k zamokreniu 
susedných nehnuteľností
Vyžaduje sa ohlasovacia povinnosť závad na stavbe v prípade ohrozenia bezpečnosti a 
zdravia

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy :

Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie životného prostredia 
a poľnohospodárstva vydáva záväzné stanovisko pod č. MsÚ/ZP-2017/7941- 
02/LJu zo dňa 28.11.2017 a dáva súhlas:
Podmienky súhlasu:
Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným 
prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok 
v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí 
a ochrana ovzdušia.
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Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade 
s STN EN 15287 - 1+A1 Komíny - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov 
a v súlade s prílohou č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší.
Inštaláciu spaľovacieho zariadenia môžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej 
firmy.
Pri inštalácii zariadenia sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad 
o preukázaní posudzovania zhody od zariadenia a stanovisko kominárskeho podniku.

Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č.OU-LM- 
PLO-2017/014010-2/IVA zo dňa 14.12.2017 s navrhovaným zámerom stavby na 
poľnohosporádskej pôde súhlasí s podmienkami: Zabezpečiť základnú starostlivosť o 
poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie 
stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. Vykonať 
skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pôdy do min. hĺbky 30 cm a 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare. č. C 
KN 7221/73 vo vlastníctve prenajímateľa Základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov 20-45 Kalište Liptovský Mikuláš, Štúrova 4330/25, Liptovský Mikuláš. 
Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho 
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu s 
predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 
čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska. 
Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Okresného úradu Lptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie pod č. OU-LM-OSZP-2017/12776-002-Ku zo dňa 14.11.2017, nemá 
námietky voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Záhradná chatka“ v k.ú. 
Liptovský Mikuláš.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán 
požaduje dodržať podmienky:
v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o 
ochrane prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov 
na okolité prírodné prostredie
pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným 
spôsobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového 
systému
v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia 
do pôdy, vody a horninového prostredia
pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov 
rastlín do okolia
v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná
investor na vlastné náklady ich odstránenie
po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu
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Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2017/012775-002-MA 
zo dňa 13.11.2017 súhlasí s podmienkami a to: S odpadmi, ktoré budú vznikať počas 
výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom 
hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len 
oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potrebné uprednostniť ich 
zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných 
odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť 
priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, 
ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Podmienky sú zahrnuté v podrobnejších požiadavkách na zabezpečenie ochrany záujmov 
spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienok na komplexnosť výstavby.

K stavbe sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva 
zo dňa 28.11.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 
14.12.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 13.11.2017, Okresný úrad Lptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 14.11.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 
v zmysle § 52 ods.lzákx. 71/1967 Zb..
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko končenú stavbu možno v zmysle 
ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného 
rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre právnych 
nástupcov konania.

Odôvodnenie :
Stavebník Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský 

Mikuláš podal dňa 18.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Záhradná 
chatka“ na pozemku pare.č. KN-C 7221/73 (KN-E 6196/2) v k. ú. Liptovský Mikuláš. 
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 11.01.2018 začatie stavebného konania v ktorom preskúmal 
predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 
63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. V zákonom stanovenej 
lehote neboli k stavbe predložené účastníkmi konania námietky a pripomienky.
Nakoľko bolo zistené, že boli opomenutý účastníci konania (vlastníci pozemku pare.č. KN-E
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6195/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš) z dôvodu, že niektoré adresy účastníkov konania uvedených 
na LV č. 7093 nie sú známe, stavebný úrad postupoval v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 
71/1967 Zb.. Dňa 14.03.2018 stavebný úrad vydal oznámenie o dodatočnom upovedomení 
účastníkov konania formou verejnej vyhlášky.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných požiadavkách na 
výstavbu v súlade so zákonom 50/1976 Zb. /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, 
zmien a doplnení, príslušné ustanovenia slovenských technických noriem a vyhláške č. 
532/2002 Z. z.

Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebník predložil prehlásenie stavebného 
dozoru, že bude zodpovedný za bezpečné a kvalitné prevedenie stavby podľa schválenej 
projektovej dokumentácie.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na 

výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nie je v rozpore s ÚP.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Poučenie :
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia podaním na obec Svätý Kríž, prostredníctvom Spoločného obecného úradu 
územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina.

Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

H
Ing. Ján Blaháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a súčasne musí byť mestom zverejnené na webovom sídle mesta, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. Posledný deň 
15 dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Na vedomie
Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Základná oraganizácia Slovenského zväzu záhradkárov 20-45 Kalište Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 4330/25, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Milan Mitašík, Pod slivkou 520/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Jaroslav Lehotský, Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Bc. Denisa Ďurica - AGAD, T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant
- Vladimír Janík, Priehradná 1692/53, 031 01 Liptovský Mikuláš - stavebný dozor
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského č. 25, 031 01 

Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, 

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:

2 5 04 2018 H 05 2018 

2 5 04 2018
Vyvesené dňa: .............................Zvesené dňa:

. PíA.fp.. j/A,. dňa:Oznámené iným spôsobom (akým)...

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKUlAŠ
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