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

Číslo : ÚRaSP 2015/00592-003-Le V Liptovskom Mikuláši dňa 31.3.2015 

Doložka právoplatnosti: 

Devečka Ivan narodený 9.2.1972 bytom Liptovský Mikuláš, Andická 29/10 zastúpený Ing. 
Pavlíkom Jozefom, Liptovský Mikuláš, Družstevná 5 
žiadosť o stavebné povolenie stavby rodinného domu na pozemku pare. č. KN-C 237/1 
spevnené plochy, vodovodná, elektrická, kanalizačná přípojka a žumpa na pozemkoch pare. 
č. KN-C 239/8, 239/7, 239/4, 253/1 ( KN-E 506/1 ) v k. ú. Benice v spojenom územnom a 
stavebnom konaní 

ROZHODNUTIE 
(Veřejná vyhláška) 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podfa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a § 5 
písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie zastúpené primátorom města ako správným orgánom podl'a § 13 ods. 5 
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v zněm neskorších predpisov, prerokoval žiadosť, 
ktorú podal stavebník Devečka Ivan bytom Liptovský Mikuláš, Andická 29/10 zastúpený Ing. 
Pavlíkom Jozefom, Liptovský Mikuláš, Družstevná 5 podl'a § 37, 62, 63 stavebného zákona 
na stavbu rodinného domu na pozemku pare. č. KN-C 237/1, spevnené plochy, vodovodná, 
elektrická, kanalizačná přípojka a žumpa na pozemkoch pare. č. KN-C 239/8, 239/7, 239/4, 
253/1 ( KN-E 506/1 ) v k. ú. Benice a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 

Stavba rodinného domu na pozemku pare. č. KN-C 237/1, spevnené plochy, vodovodná, 
elektrická, kanalizačná přípojka a žumpa na pozemkoch pare. č. KN-C 239/8, 239/7, 239/4, 
253/1 ( KN-E 506/1) v k. ú. Benice sapodfa § 39, 39a, 66 ods. 1 stavebného zákona 

p o v o l ' u j e .  

Druh a účel povďovanej stavby alebo jej změny: Stavba na bývanie 
Charakter stavby : jednoduchá stavba 
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

Technické údaje stavby: 
Zastavaná plocha 165,36m2 

Úžitková plocha 142,15 m2 

Obostavaný priestor 809,36m3 
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Objektová skladba povol'ovanej stavby : 
rodinný dom, spevnené plochy, vodovodná přípojka, kanalizačná přípojka a žumpa, 
elektrická přípojka, bleskozvod 

Závazné podmienky na umiestnenie, uskutočnenie, užívanie stavby : 

1. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie 
Požiadavky vyplývajúce z chráněných území a ochranných pásiem neboli uplatněné 
Vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie v statickom riešení 

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostředím , najma 
a) pre polohové a výškové umiestnenie stavby : 
Stavba bude umiestnená v zastavanom území města za stavbami rodinných domov. Stavba 
bude jednopodlažná bez podpivničenia so sedlovou střechou a bude mať obdížnikový pódorys o 
rozmeroch 15,9 x 10,9 m a bude do výšky 6,00 m od kóty +- 0,00m.. Kóta +,- na stavbě je 20 
cm nad kótou pevného bodu, ktorý sa nachádza na úrovni okolitého terénu. 

Stavba rodinného domu bude umiestnená : 
- 2 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 237/9 
- 6,4 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 239/8 

b) přístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie : 
Požiadavky na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie neboli 
uplatněné. 
c) na napojenia na siete technického vybavenia : 
Stavba bude napojená na 
- veřejný vodovod vodovodnou přípojkou po pozemkoch pare. č. KN-C 237/1, 239/8, 239/7, 
239/4, 253/1 
- veřejný rozvod NN siete z existujúceho štípa z elektromerovej skrine novou elektrickou 
přípojkou zemným káblom AYKY 4x16 mm2 po pozemkoch pare. č. KN-C 237/1, 239/8, 239/7 
a káblom vzduchom nad pozemkami pare. č. KN-C 239/4, 253/1 ( KN-E 506/1 ) 
- vlastnú žumpu na pozemku pare. č. KN-C 237/1 
- dažďové vody budú odvedené na pozemok stavebníka 
- vykurovanie bude teplovodně, splyňovací kotol na dřevo 
d) napoj enie na pozemně komunikácie 
Objekt je napojený na miestnu komunikáciu plochou spevnenou štrkom po pozemkoch pare. 
č. KN-C 239/8, 239/7 239/4, 253/1 ( KN-E 506/1 ) o šírke min. 3 m s únosnosťou na 
zaťaženie jednou nápravou vozidla naimenei 80 kN. 
e) na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane 
požiadaviek na úpravu jeho nezastavených ploch - sa uplatňuje koefícientom zastavanosti 30 % 

3. Podmienky uskutočnenia, užívania stavby 
a) ochrany záujmov spoíočnosti pri výstavbě a užívaní stavby, na komplexnost' stavby 
- stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia; případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úřadu. 
Strop bude obloženy sadrokartónom s požiarnou odolnosťou 30 minút, v predpísanej 
vzdialenosti od spotrebiča musia byť použité nehorPavé materiály, vzdialenosť dvmovodu 
od horPavych povrchov musí zodpovedať vyhl. č. 401/2007 Z. z., a riešenie detailov 
prekryvania vystužnej sieťky zateplenia musí byť realizované podl'a technologického 
předpisu a vyhl. č. 121/2002 Z. z. a pod, tepelná izolácia v kontaktnom zateprovacom 
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systéme móže mať triedu reakcie na oheň E a kontaktný zatepťovací systém musí mať 
triedu reakcie na oheň najviac B-sl, dO alebo tepelná izolácia musí mať triedu horPavosti 
A alebo B . Certifikáty a skúšky preukazujúce požadované užitkové vlastnosti stavby 
předložit' ku iei kolaudácií. 
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné přizvat' všetkých správcov podzemných sietí 
kvytýčeniu. Vykonávat' činnosti v ochranných pásmach je možné len so súhlasom 
prevádzkovatePa resp. pod dohPadom pověřeného pracovníka prevádzkovatePa siete. 
Pred realizáciou stavby je potřebné vypracovanie podrobných výkresov nosných 
konštrukcií ako aj detaily stykov v staticky exponovaných častiach. 
Pred zásahom do miestnej komunikácie v súvislosti s realizáciou přípoj ok na technické 
vybavenie územia je stavebník povinný požiadať o povolenie na zvláštně užívanie miestnej 
komunikácie ( rozkopávkové povolenie) vrátane určenia přenosného dopravného značenia; 
Stavenisko musí vyhovovat' ust. § 43 i stavebného zákona. 

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia 
overená stavebným áradom, potřebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohFadu. 
Ak sa podťa osobitného právneho předpisu vyžaduje na vykonáváme určitých stavebných prác 
odborná kvalifikácia a zdravotná spósobilosť, móže ich vykonávat' iba fyzická osoba, ktorá má 
požadovaná kvalifikáciu a zdravotná spósobilosť 

Pri výstavbě je nutné postupovat' tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadměrnému alebo 
zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia a vod, 
kzamedzeniu prístupom k vedl'ajším stavbám apozemkom akporušeniu podmienok 
ochranných pásiem a chráněných ázemí. 
Vyžaduje sa splnenie ohlasovacej povinnosti závad na stavbě, ktoré ohrozujá bezpečnost' a 
zdravie. 
c) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania 
- Stavebník je počas realizácie stavby zodpovědný za škody, ktoré spósobí stavebnou činnosťou 
na cudzích nehnutePnostiach. V případe poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, 
připadne vzniknutá škodu nahradit' v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií stavby předložit' doklad o spósobe nakladania so stavebným odpadom 
a stavebnou suťou. 

Dokončená stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného 
rozhodnutia. 
d) dodržania všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem, na 
přístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- pri uskutečňovaní a odstraňovaní stavby třeba dodržiavať předpisy týkajáce stavebných a 
technických požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby a ážitkové vlastnosti stavby a to 
najma požiarnej bezpečnosti stavby, předpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia. 
- vyhl. č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať 
o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- pri stavbě budá dodržané příslušné technické normy 
d) na lehotu dokončeme stavby 
Stavba bude dokončená najneskór do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
V případe nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predlženie 
lehoty výstavby pred jej uplynutím. 
e) na plnenie požiadaviek uplatněných obcou a dotknutými orgánmi a to najma : 
Město ÚHA L. Mikuláš- minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku 20 %. 
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Město odd. životného prostredia, dopravy a veřejných priestranstiev L. Mikuláš - odvod 
emisií je potřebné riešiť tak, aby bol umožněný nerušený transport voFným 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 s STN 
EN 15287 - 1+A1 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. 
- 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. 
- inštaláciu spalovacích zariadení móžu vykonat' len pracovníci odbornej montážnej firmy. 
- dodržať příslušné protipožiarne a bezpečnostně předpisy. 
- pri inštalácii zariadení sa riadiť pokynmi a návodom výrobců. 
- k žiadosti o povolenie užívania zdroj ov znečisťovania ovzdušia přiložit' doklad o preukázaní 
posudzovania zhody od zariadení a stanovisko kominárskeho podniku. 
Okresný úřad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií L. Mikuláš - v plnej miere 
dodržte stanovisko SC ŽSK. 
- pred vydáním stavebného povolenia je nutné v súlade s § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 
požiadať po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o vydanie rozhodnutia na 
zriadenie vjazdu z cesty č. 111/018124 příslušný čestný správný orgán 
- v případe umiestnenia prípojok inžinierskych sietí do telesa cesty č. 111/018124 ( aj do 
nespevnenej krajnice a zeleného pásu ) je nutné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať 
po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o vydanie rozhodnutia na zvláštně 
užívanie pozemnej komunikácie příslušný čestný správný orgán. 
- v případe, že stavebnými prácami bude obmedzená čestná premávka; žiadame do projektovej 
dokumentácie zapracovat' projekt organizácie dopravy počas výstavby ( projekt přenosného 
zvislého dopravného značenia ) předložit' ho dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a 
následne v súlade s § 7 zákona č 135/1961 Zb. požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú 
uzávierku cesty č. 111/018124 příslušný čestný správný orgán. 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOH L. Mikuláš - s odpadmi, 
ktoré budú vznikat' 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 a 
právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 
-pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
-s komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade splatným VZN města Liptovský Mikuláš, 
-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. vel'koobjemový kontajner ) na vzniknutý odpad připadne iným vhodným 
spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor L. Mikuláš - zabezpečit' základnú starostlivost' 
o pol'nohospodársku pódu až do doby realizácie stavby pred zaburinením pozemkov 
a samonáletom burín 
Vykonat' skrývku humózneho horizontu poFnohospodárskej pódy min. do hlbky 30 cm 
a zabezpečit'jej využitie v nezastavanej časti pozemku 
- po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov vkatastri 
nehnutel'nosti požiadať změnu druhu pol'nohospodárskeho pozemku Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš katastrálny odbor 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. Žilina - v záujmovej oblasti stavby sa 
energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú 
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- pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy v danej lokalitě: NN - poistková 
skriňa v majetku SSE-D na podpernom hode -pri č. d. 26 
- pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných S TN a zákona 
251/2012 Z.z.. Montáž elektrickei prípoikv-zvod po štípe káblom AYKY 4x16 mm2 a istiacu 
skriňu SPP2/40A umiestnenú na štípe zabezpečí výlučné SSE-D po splnění podmienok 
připoj enia definovaných v tomto vyjádření, pripoiovacej zmluve a po zaplatení připoj o vácieho 
poplatku na účet SSE-D. 
- meranie elektřiny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači ( ďalei RE ) umiestnenom na 
verejne prístupnom mieste - na hranici pozemkuí pri pomocnom NN štípek Vyhotovenie RE 
musí vyhovovat' platnej normě STN EN 60439, pre připadne blokovanie elektrospotrebičov 
musia byť splněné technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektroměrovým 
rozvádzačom RE musí byť vol'ný rovný priestor aspoň 800mm.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' 
odborné spósobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania 
sú na internetovej stránke www.sse-d.sk, link: http.//www,ssc~d.sk/poitai/pauc/portal/SSE 
Distribucia/Zakladne informacie/Oznamy/ Aktuálně oznamv/Zasadv merania 0209 2014 
1. V zmysle zákona § 36 č. 656/2004 Z. z., je nutné dodržať ochranné pásmo příslušného 
zariadenia elektrizačnej sústavy: 
- pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane - lOm od zvislice krajných vodičov na obe strany 
- pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných vodičov na 
obe strany 
- pre závěsné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - lm od zvislice krajných káblov na obe 
strany 
- pre vonkajšie podzemné elektrické vedenie do 110 kV vrátane - 1 m od zvislice krajných 
káblov na obe strany 
- ostatné případy a podmienky riešiť podFa platnej legislativy 
V ochrannom pásme je zakázané: 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, - vysádzať a pěstovat' trvalé porasty. - uskladňovat' 
1'ahko hoďavé alebo výbušné látky. 
- vykonávat' činnosti ohrozujúce bezpečnost' osob a majetku, 
- vykonávat' činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnost' a spoFahlivosť prevádzky 
sústavy, 
- ostatné případy a podmienky riešiť podFa platnej legislativy. Výnimky z ochranný ch pásiem 
móže v odóvodnených prípadoch povolit' stavebný úrad, na základe stanoviska prevádzkovatefa 
distribučnej sústavy. 
2. Pred zahájením prác je bezpodmienečne potřebné v dostatočnom časovom předstihu ( min. 40 
dní vopred ) požiadať SSE a.s. příslušné pracovisko o vytýčenie inžinierskych sietí v správě 
SSE-D, a.s.. Tito pracovníci SSE a.s. budú přizvaní aj ku kontrole samotnej pokládky káblových 
vedení v správě SSE-D. a. s. a odsúhlasenie potvrdia zápisom do stavebného denníka. 
3. Zamestnávatel' vykonávajúci montážně, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické 
osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávatel'om prác zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa móžu začat' až vtedy, keď je pracovisko náležité 
zabezpečené a vybavené. Pred zahájením prác bude stavebník poučený pracovníkmi SSE a.s. o 
spósobe a podmienkach realizácie na, a v blízkosti energetických zariadení v správě SSE-D, a. s. 
4. Bezpečnost' práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétné činnosti a práce v 
zmysle STN 34 3100, STO 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona č.124/2006 Z. z. musia 
byť posúdené riziká a zostatkové riziká, ktoré třeba s plnou vážnosťou brať na zřetel' počas celej 
výstavby. 
Pokial' nebudú splněné podmienky týchto ustanovení, žiadna fyzická alebo právnická osoba 
nesmie vykonávat' činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D, a.s. bez písomného 
súhlasu vlastníka a prevádzkovatefa distribučnej sústavy ( SSE-D. a.s.). 

http://www.sse-d.sk
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5. Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podFa zákona o energetike je možné 
vykonat' len so súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadatela, pokial' sa nedohodne 
inak. 
6. Elektrický přívod od určeného odovzdávacieho miesta z distribučnej sústavy po 
elektroměrová rozvodnicu ( vrátane ) si buduje stavebník na vlastné náklady. Projektová 
dokumentácia musí byť navrhnutá s ohfadom na požadovaný příkon odběrného miesta, a v plnej 
miere za ňu zodpovedá projektant. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s 
platnými zákonmi, vyhláškami, normami. Ak je to potřebné, bude overená příslušným 
stavebným úradom a oprávněnou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. 
7. Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovat' odborné spósobilá osoba v 
zmysle vyhl. 718/2002 Z. z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a musí 
byť realizovaná v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. a jeho doplnkov. 
8. SSE-D. a.s. si v případe externého dodávatela vyhradzuje právo použitia jednotlivých 
konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, podl'a 
platného " Katalogu funkčných celkov a prvkov v SSE, a.s. " v čase realizácie na základe 
rozhodnutia výberovej komisie. 
9. Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je jednoznačné 
zadefmovaná vo vyjádření, a hlavný istič je odsúhlasený s prúdovou charakteristikou typu B. 
10. Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S riešiť mimo plombovanej časti elektroměrových 
rozvádzačov ( ďalej ER ). 
11. Meranie elektrickej energie riešiť v samostatnom elektromerovom rozvádzači ( ER ), ktorý 
sa musí umiestniť na verejne přístupné miesto na hranicu s veřejným pozemkom - napr. v 
oplotení. Elektroměrový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Pred ER musí byť rovný volný 
priestor aspoň 800 mm a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 600 mm nad upraveným 
terénom. Pri osádzaní ER vedla jestvujúceho podpěrného boduje potřebné dodržať vzdialenosť 
min. 2m, a respektovat' jestvujúce energetické zariadenie, nepoškodzovať celistvost' uzemnení 
apod.. Zasahovat' do elektrickej přípojky móže vlastník elektrickej přípojky len so súhlasom 
prevádzkovatela distribučnej sústavy. Ku priznaniu príslušnej sadzby s potřebou blokovania 
spotrebičov pre elektrické vykurovanie musia byť splněné obchodné podmienky v zmysle 
platného cenníka v čase žiadosti připojenia elektrického vykurovania. Vo všeobecnosti je 
odběratel elektřiny povinný splňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia k 
sústave. Montáž určeného meradla zabezpečuje prevádzkovatel' distribučnej sústavy. 
12. Připojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej 
energie v neprospěch ostatných odberatelov, inak móže v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., 
dodávatel elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku 
elektrickej energie. 
13. Pred připojením odběrného miesta musí byť s odberatelom uzavretá Zmluva o připojení, v 
ktorej bude stanovený připojovací poplatok. K zmluve o připojení je potřebné předložit': žiadosť 
na predpísanom tlačive, list vlastní ctva ( resp. súhlas vlastníka pozemku ). 
14. V případe dodania PD zabezpečenej dodávatelsky cudzou organizáciou a v případe, ak ide v 
zmysle zákona 656/2004 Z. z. o distribučnú sústavu, SSE-D, a.s. si vyhradzuje právo na určenie 
spósobu a podmienok realizácie předmětného diela na oddelení Projektového manažmentu. SSE, 
a.s. upozorňuje, že spracovaná projektová dokumentácia musí byť v súlade so Štandardom 
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potřeby SSE-D, a.s. ktorý je uvedený na 
internetovej stránke SSE-D, a.s. Za technická parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie 
a možnost' realizácie energetického diela podia nej v plnej miere zodpovedá spracovatel 
projektovej dokumentácie zodpovědný projektant. 
15. Pri kolaudácii stavby je nutné doplnit' geodetické zameranie stavby tak, aby poloha 
navrhovaného elektrického zariadenia bola zameraná v sáradnicovom systéme S-JTSK a v triede 
přesnosti 3. Dodávka musí obsahovat' příslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej 
vektorovej účelovej mapy pre jednoznačná identifikáciu polohy vedenia v teréne. Zamerania 
žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN. ktorý je načítatelný v grafickom editore 
Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT. 



7 

16. Stavbu realizovat' v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN 
17. Příklady financovania jednotlivých spósobov napojenia a postupy pri připojovaní sú 
uvedené na www.sse-d.sk. 
18. Vyjadrenie pre stavebné povolenie je platné 2 roky. 
19. Vyjadrenie pre elektrické vykurovanie je platné 1 rok. 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. L. Mikuláš - na základe uvedenej potřeby vody LVS, a. 
s. dodá a namontuje vodoměr 420 Qn 2,5 m /h. 
- vzhTadom na celková dlžku a dimenziu vodovodnej přípojky LVS, a. s. nezaručí v spotrebisku 
tlakové poměry a kvalitu pitnej vody v zmysle platných predpisov. V případe potřeby 
odporúčame osadenie AT stanice a dodatočnú dezinfekciu vody priamo v spotrebisku. 
- pre zriadenie vodovodnej přípojky je potřebné předložit' našej spoločnosti žiadosť na predpísa-
nom tlačive, stavebné povolenie, projektová dokumentáciu a ďalšie náležitosti podfa pokynov 
našich pracovníkov 
- v zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za áčelom 
odpisu, kontroly resp. výměny vodoměru 
Tcom a. s. Bratislava - existujáce zariadenia sá chráněné ochranným pásmom (§ 68 zákona 5 
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, áčelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nespím povinnost' 
podlá bodu 3. 
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý 
podal uvedená žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. 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 prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti: 
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' priebeh všetkych zariadení v mieste stavby. Za splnenie teito povinnosti 
zodpovedá projektant 
- 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 
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujácich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
- v případe ak na Vami defmovanom ázemí v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s., je potřebné zo strany 
žiadatefa zabezpečit' nadzemná sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podPa § 
68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
- v případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akychkofvek dóvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vviadrenie stratí platnost', je povinny zastavit' zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 
vytýčenie TKZ. VzhTadom k tomu, že v záujmovom ázemí sa móžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateTov, ako sá napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovák Telekom, a. s. upozorňuje žiadatefa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateTov týchto zariadení. 
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a. s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. V objednávke 
v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

http://www.sse-d.sk


- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohfadu vyššie uvedených bodov dodržať 
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
- žiadatel' móže vyj adrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívat' bez súhlasu 
spoločnosti Slovák Telekom, a s 
- v případe ak žiadatel' plánuje napojit' nehnutel'nosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, 
je potřebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 
- poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje žiadatefa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
- přílohy k vyjadreniu: všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres záujmového územia 

e) na stavebný dozor alebo kvalifíkovanú osobu 
Stavba bude realizovaná svojpomocou a stavebný dozor bude vykonávat' Ing. Pavlík Jozef 
v súlade s ust. § 46b stavebného zákona 
i) na vytýčenie stavby 
Pred začatím stavby alebo jej změny musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb fyzickou 
alebo právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a 
autorizačně overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 
geodetom a kartografom a předložit' na stavebný úrad 
g) povinnost' použitia vhodných stavebných výrobkov 
Na uskutočnenie stavby možno použit' len stavebné výrobky, ktoré sú podfa zákona č. 90/1998 
Z. z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbě 
h) povinnost' na oznámit' začatie stavby 
Stavebník má v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinnost' oznámit' stavebnému 
úřadu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác. 

4. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietkam Správy ciest Žilinského 
samosprávného kraja vo veci uloženia vodovodnej a elektrickej přípojky do čestného 
íelesa, zriadenia vjazdu 

s a  v y h o v u j e .  

Odóvodnenie : 
Stavebník podal dňa 4.2.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného 

domu v spojenom územnom a stavebnom konaní na pozemku pare. č. KN-C 237/1, spevnené 
plochy, vodovodná, elektrická, kanalizačná přípojka a žumpa na pozemkoch pare. č. KN-C 
239/8, 239/7, 239/4, 253/1 (KN-E 506/1) v k. ú. Benice. 

Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku 
Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 237/1 v k. ú. Benice, 
ktorý je vo vlastníctve stavebníka. Stavba rodinného domu sa umiestňuje tak, aby stavba alebo 
jej časť nepřesahovala nad susedný pozemok. Pozemky boli doteraz využívaný ako kultúra 
trvalo trávnaté porasty. Pozemok dotknutý stavbou rodinného domu nie je zaťažený inými 
věcnými právami 
Přípojky na technické vybavenie územia budú umiestnené na pozemkoch pare. č. KN-C 
239/8, 239/7, 239/4, 253/1 ( KN-E 506/1 ) v k. ú. Benice. Pozemky pare. č. KN-C 239/8, 239/7 
sú vo vlastníctve stavebníka. Pozemky pare. č. KN-C 239/4, 253/1 ( KN-E 506/1 ) sú vo 
vlastníctve města Liptovský Mikuláš, ktorého zástupea súhlasil s vydáním stavebného 
povolenia a s projektovou dokumentáciou. Na pozemku pare. č. KN-C 253/1 je umiestnená 
komunikácia, ktorej vlastník Správa ciest žilinského samosprávného kraja, ktorá stanovila 
podmienky realizácie stavby stánoviskom zo dňa 2.2.2015. 
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Stavebný úrad v podzemnej časti trás vodovodnej a elektrickej přípojky připustil využitie ust. § 
58 ods. 4 stavebného zákona, podl'a ktorého stavebník podzemných stavieb podliehajúcich 
stavebnému zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, 
ak ide o stavby, ktoré funkčně ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s 
prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemóžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je 
určený. 

Okruh účastníkov konania 
Pri stanovovaní okruhu účastníkov územného a stavebného konania vychádzal stavebný úrad z 
ust. § 34 a 59 stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo dotknuté vlastnické 
alebo iné práva vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov susedných a stavieb 
na nich. V zmysle § 139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné pozemky a stavby na 
nich", rozumejú pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom 
správného konania podia tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom "susedná 
stavba", sa.,„ rozumie aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s 
pozemkom, jo ktorý v konám podia tohto zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou 
stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov konania bol zaradený stavebník a vlastníci susedných 
pozemkov a stavieb a subjekty, ktoré majů k susedným pozemkom či stavbám iné právo za 
podmienky,. že tieto práva móžu rozhodnutím priamo dotknuté. Ďalej účastníkmi stavebného 
konania sú osoba vykonávajúca stavebný dozor a projektant v časti, ktorá sa týka projektu 
stavby. 

Územné a stavebné konanie 
Stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým 

orgánom aúčastníkom konania. Súčasne ich upozornil na skutočnosť, že svoje námietky a 
pripomienky móžu uplatnit' najneskór pri ústnom pojednávám, inak sa na ne neprihliadne. 
Zároveň stavebný úrad oznámil kedy a kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. 
V stanovenej lehote neboli na stavebný úrad zo strany účastníkov konania doručené písomne 
žiadne námietky ani pripomienky k předloženému návrhu, ani požiadané o predlženie lehoty na 
vyjadrenie od dotknutého orgánu. 

Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záuimami 
V zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hládiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v 
území a jeho dósledkov; 
- preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území 
- posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým 
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu připadne 
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o 
kultúrne pamiatky, ochrany polnohospodárskeho pádného fondu, lesného pádného fondu a pod., 
pokial'posúdenie nepatří iným orgánom. 

Dodržanie územnotechnických požiadaviek na výstavbu 
V zmysle § 4 ods. 2 a 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Umiestnením stavby 
a jej užíváním nesmie byť zatažené okolie nad prípustnú mieru a ohrožovaná bezpečnost' a 
plynulost' prevádzky na priláhlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí 
zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na 
zachovanie pohody bývania. 



Umiestnenie stavby podia druhu a potřeby musí umožnit' jej napojenie na vedenia a zariadenia 
veřejného dopravného a technického vybavenia územia. 
Pre daný případ v zmysle § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. platí najma vzájomné odstupy stavieb 
musia splňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, 
veterinárně, ochrany povrchových a podzemných vod, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, 
civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. 
Odstupy musia umožňovat' údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické 
alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využíváním územia. 
Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou volný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť 
menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť 
menšia ako 2 m. 
Splnenie požiadaviek pre zásah v případe požiaru, požiadavky požiarnej odolnosti na stavebné 
konštrukciu, evakuáciu osob, přístupové komunikácie pre zásah požiarnej techniky, odstupové 
vzdialenosti, potřebu požiarnej vody, vybavenie stavby požiarno - technickým zariadením 
posúdil specialista požiarnej ochrany ako vyhovujúce. 
V zmysle § 62 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úradpreskúma najma, 
a) či dokumentácia spina zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spina požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života líidí, a či zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi 
c) či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne užívanie, 
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávněná na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitel' stavby bude určený vo 
výberovom konaní, stavebník oznámi zhotovitelá stavby stavebnému úřadu do patnástich dní po 
skončení výběrového konania, 
e) či nová budova alebo významné obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, 
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných 
konstrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnovitelných 
zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. 

a) pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia respektovat' obmedzenia 
vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych predpisov chrániacich veřejné záujmy a 
předpokládaný rozvoj územia podfa územného plánu obce. Podkladom pre vydanie územného 
rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté 
umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený územný plán obce schválený městským 
zastupitel'stvom pod č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010. Funkčné využitie plochy vyjadřuje 
možnost' umiestnenia stavieb a využitia územia, ktoré zodpovedá jednotlivým urbanistickým 
funkciám ( účelu využití území ) v urbanistickom bloku. Záměr je umiesťovaný na funkčnej 
ploché zmiešané územie s převahou rodinných domov, kde medzi prevládajúce využitie sú 
zaradené stavby rodinných domov. Pre túto funkčnú plochu boli územnoplánovacou 
dokumentáciou stanovené regulativy priestorového usporiadania ako sú koeficient zastavanosti 
urbanistického bloku 30%, maximálna výška zástavby urbanistického bloku 2 nadzemných 
podlaží, ktoré sú splněné. Minimálny podiel plochy zelene 20 % z plochy pozemku je možné 
zabezpečit'. 

b) pri posudzovaní požiadavky zabezpečenia súladu s veřejným záujmom stavebný úrad 
vychádza zo žiadosti a najma zpredloženej projektovej dokumentácie. Projektanti ako osoby 
s příslušným odborným vzděláním resp. oprávněním sú v zmysle § 46 stavebného zákona 
zodpovědní za správnost' a úplnost' vypracovania dokumentácie stavby a aj za jej 
realizovatelnost'. Spracovatelia projektovej dokumentácie sú teda viazaní zákomni a ďalšími 
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všeobecne závaznými právnymi predpismi a sú povinní dbať, aby vytvořené diela 
nepoškodzovali 1'udské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru 
ustanovenu zákonmi. Stavebný úrad preto preskúmal či projektová dokumentácia bola 
spracovaná oprávněnými osobami. Projektová dokumentáciu vypracovali: 
Casť architektura, statika Ing. Kotry Peter autorizovaný stavebný inžinier pre stavebné 
konštrukcie a statiku stavieb, časť zdravotechnika, ústredné, kúrenie, tepelno technický posudok 
Ing. Kaniansky Ján autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické 
vybavenie stavieb, časť elektroinštalácia Ing. Havetta Juraj autorizovaný stavebný inžinier pre 
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, časť požiarna ochrana Mgr. Kehl 
Jozef specialista požiarnej ochrany 

Stavebný úrad postupuje vo vzájomnej súčinnosti s dotknutými orgánmi nakoťko požiadavky 
osobitných právnych predpisov sú povinné skúmať orgány verejnej správy, ktoré sú správnými 
orgánmi chrániacim zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy. Tieto posudzujú 
podklady rozhodnutia aj z hfadiska, či negativné účinky stavby a jej zariadenia neprekračujú 
limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Požiadavky na verejnú 
dopravnú a "technickú infraštruktúru riešili vlastníci sietí a zariadení technického vybavenia 
územia. Předložené stanoviská dotknutých orgánov nie sú zamietavé. Dotknuté orgány vydávajú 
pre postupy podťa stavebného zákona stanoviská, ktoré sú závazným podkladom pre potřeby 
správných konaní podťa stavebného zákona. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté orgány boli vo 
vzájomnonť 'súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia pre realizáciu stavby. 
K stavbě sa vyjádřili: 
MsÚ ÚHA L. Mikuláš stanoviskom zo dňa 25.2.2015, MsÚ odd. ŽPDaVP L. Mikuláš 
a súhlasom č. ŽPD-2015/00450-02/JU zo dňa 9.2.2015, OÚ OCDPK L. Mikuláš rozhodnutím 
č. OU-LM-QCDPK-2015/002315-002 zo dňa 27.2.2015 a stanoviskom č. OU-LM-OCDPK-
2015/002465-002 zo dňa 3.3.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OU-LM-
OSZP2015/000949-002/LŠ zo dňa 21.1.2015, OÚ PLO L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-
PLO 2015/0002331-2/IVA zo dňa 23.3.2015, SSE-D Žilina stanoviskom č. 4300021690 zo dňa 
3.2.2015, LVS L. Mikuláš stanoviskom č. 355/2015/IVlzo dňa 28.1.2015, Tcom 
Bratislava stanoviskom č. 6611504313 zo dňa 4.3.2015 
Vzhl'adom na skutočnosť, že navrhovaná stavba vyhovuje požiadavkám dotknutých orgánov, má 
stavebný úrad za to, že i účinky stavby sú v súlade s veřejnými záujmami podťa zvláštnych 
právnych predpisov. 

Stavebný úrad posudzoval či předložená projektová dokumentácia má obsahové náležitosti 
určené vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Táto vykonávacia vyhláška k stavebnému zákonu stanovuje obsah návrhov na vydanie 
rozhodnutí podťa stavebného zákona a rozsah a obsah dokumentácie, ktorú k nim třeba přiložit'. 
Predmetný návrh im vyhovuje. 

Stavebnotechnické požiadavky, technické zariadenia stavby a úžitkové vlastnosti stavby 
Stavebno technické požiadavky sa odvíjajú od základných požiadaviek na bezpečnost' a 
vlastnosti stavieb. Stavebné konštrukcie a stavebné prvky sa musia navrhnúť a zhotovit' tak, aby 
vyhovovali požiadavkám na mechanickú odolnost' a stabilitu, požiarnej bezpečnosti, ochraně 
zdravia osob a zvierat, zdravých životných podmienok a životného prostredia, ochrany proti 
hluku a vibráciám, bezpečnosti pri užívaní, úspoře energie a tepelnej ochrany. 
V zmysle § 14 až 21 vyhl. č. 532/2002 Z. z. - stavebné konštrukcie a stavebné prvky sa musia 
navrhnúť a zhotovit' tak, aby vyhovovali požiadavkam na : 
a) mechanickú odolnost' a stabilitu 
b) požiarnej bezpečnosti 
c) ochranu zdravia osob a zvierat, zdravých životných podmienok a životného prostredia 
d) ochranu proti hluku a vibráciám 
e) bezpečnosti pri užívaní 



f) úsporu energie a tepelnej ochrany 
Stavebník preukázal požiadavky mechanickej odolnosti a stability statickým posúdením, 
požiadavky tepelnej ochrany teplotechnickým posudkom, požiadavky požiarnej bezpečnosti 
požiarno bezpečnostným riešením. Projektat uviedol, že vpožiarne nebezpečnom priestore 
stavby sa nenachádza iná stavba alebo požiarný úsek Odstupové vzdialenosti sáláním alebo 
pádom horiacej konštrukcie střechy nepřesahuje hranicu stavebného pozemku. Požiadavky na 
technické zariadenia stavieb stavebník preukázal projektom vodovodnej přípojky a vnútorného 
vodovodu, kanalizačnej přípojky a vnútornej kanalizácie, elektrickej přípojky a rozvodu, a 
vykurovanía. 

c) Stavebný úrad v konaní tiež skúma, či je zabezpečený riadny přístup k stavbě, zabezpečený 
zdroj pitnej vody, odkanalizovaniě stavby, rozvod elektřiny připadne plynu 

d) činnosti stavebný dozor móže podFa § 5 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch vykonávat' aj 
autorizovaný stavebný inžinier s oprávněním pre kategóriu podl'a § 5 ods. 1 písm. a) komplexně 
architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v oblasti 
AI - pozemně stavby. Ing. Pavlík Jozef je uvedený v zozname odborné spósobilých osob 
v odbore stavebný dozor Slovenskej komory stavebných inžinierov. 

e) Súčasťou projektovej dokumentácie je posúdenie energetickej hospodárnosti budov, ktoré 
projektant vyhodnotil za splněné 

Posúdenie vyjádření účastníkov konania a ich námietok 
Účastník konania Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a uplatnila námietky : 
Stavebné práce v telese cesty III/018124 vykoná oprávněná organizácia 
Přípojka bude uložená do telesa cesty III/O 18124 jej křížením v ckm 0,545 prekopom do miesta 
napojenia 
Výkopová ryha bude zařezaná řezačkou asfaltobetónu; výkopový materiál bude uložený mimo 
čestné teleso, vozovka cesty priebežne čištěná. 
Provizórna úprava vozovky - zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu. 
Zásyp výkopovej rýhy bude vykonaný hutným materiálom, hutněným po vrstvách následovně: 
Konštrukcia jednotlivých vrstiev obnovy vozovky bude je nasledovná: 
Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obal', kam. AR (AOK) 100 mm 
Asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m2 

Obafované kamenivo hrubé (OKH Ij ACp 16 (I) 
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr 0 - 32 mm 
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr 0 - 63 mm 
Hutnenie zásypu výkopov min 96% P.S. 
Únosnost' pláne pod vozovkou min 45 MPa 
Spolu 600 mm 
V případe nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení provizórnej úpravy a 
následného sadnutia v čase medzi provizórnou a definitívnou úpravou, bude pokles riešený 
ďalšou živičnou úpravou na náklady žiadateFa 
6. Konečná úprava ryhy bude vyhotovená zarezaním do živičných vrstiev, pričom obrusná 
vrstva bude odfrézovaná v hrúbke min 100 mm a zařezaná v šírke ryhy s presahom min. 300 mm 
na každú stranu. Položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávněná organizácia 
následovně: 
Konstrukčně zloženie vozovky po konečnei úvrave: 
ACo 11 (II) 50 mm 

200 mm 
VŠ 120 mm 
VŠ 180 mm 
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Položenie samolepiacich sklovlaknitých výstužných geomreží (GLASS GRID) do asfaltového 
povrchu vozovky, ktoré budú uložené v celej šírke plošného výkopu s presahom 300 mm na 
všetky strany plošného výkopu 
Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m 
AColl(II) 50 mm 
Asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m2 

Obafované kamenivo hrubé (OKHI) ACpló (I) 200 mm 
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0- 32 mm 120 mm 
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm 
Spolu 600 mm 
Zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 -16 a 0 - 32 mm v zmysle STN 
so zhutněním po vrstvách max. 300 mm! 
Technologický spoj medzi póvodnou vozovkou a výkopovou rýhou bude realizovaný 
trvalopružnou zálievkou. 
Správca cesty si vyhradzuje právo vykonat' kontrolné vrty na ryhe z dóvodu kontroly 
dodržania predpísaných konštrukčných vrstiev. 

II. Podmienky vedenia elektrickej přípojky vzdušným vedením nad cestou 111/018124 v 
ckm 0,555: 
El. prípojka-bude vedená ako samonosné vzdušné vedenie v min. výške 6,0m nad vozovkou 

III. Podmienky uloženia vodovodnej přípojky do čestného telesa: 
Stavebné práce v telese cesty žiadame realizovat' v termíne apríl - september běžného roka, 
pričom dočasná asfaltová úprava bude realizovaná do 30.9. běžného roka; do termínu dočasnej 
asfaltovej úpravy výkopovú ryhu priebežne kontrolovat' a dosýpať! 
Konečnú asfaltovú úpravu zabezpečí stavebník v termíne do 31 5. nasledujúceho roka. 
Odvodnenie cesty žiadame zachovat' a uviesť do riadneho stavu 
Záručná lehota na stavebné a živičné práce je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia 
stavebného úseku cesty zástupcom správců komunikácie. 
Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, ktorý po ukončení 
prác písomne převezme stavebný úsek cesty; 
Stavebník pred začatím prác v telese cesty III/018124 požiada v zmysle §-u 8, Zák. 
č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie čestný správný orgán, 
ktorému spolu so svojou žiadosťou předloží aj toto naše stanovisko. 
Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie cesty. 
Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod telesom cesty III/018124 na vlastníka cesty 
sa vlastník přípojky zavazuje uzavrieť zmluvu o zriadení věcného břemena. 
SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty 111/018124 na čas nevyhnutné potřebný 
pre uloženie přípojky a vykonanie stavebných úprav cesty po zásahu. 

rV.Podmienky zriadenia viazdu v ckm 0,545: 
Zriadením vjazdu nebude narušené odvodnenie cesty 111/018124 
Odvodnenie vjazdu bude stavebne upravené tak, aby zrážková voda z vjazdu nestekala na cestu 
111/018124 
Min. 8,0m úsek napojenia bude bezprašný 
Začatie a ukončenie prác na zriadení vjazdu oznámi stavebník zástupcovi správců komunikácie, 
ktorý písomne převezme miesto napojenia 
Každé případné znečistenie cesty III/O 18124 stavebník odstráni bezodkladné na vlastné náklady 
Práce na zriadení vjazdu žiadame realizovat' v termíne máj - august běžného roka 
Stavebník pred začatím prác na zriadení vjazdu na cestu 111/018124 požiada v zmysle § 
3b Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný správný orgán. 



ktorým správný orgán vyhověl, nakoFko ich splnenie požadoval čestný správný orgán. 

Ďalšie podklady 
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli aj : 
- splnomocnenie zo dňa 29.12.2014 
-list vlastníctva č. 468, kópia z katastrálnei mapy pre obec Liptovský Mikuláš a k. ú. Benice 
zo dňa 30.1.2015 
- doklad o zaplatení správného poplatku zo dňa 13.2.2015 

Závěrečné zhrnutie 
Předložená žiadosť bola preskúmaná z hl'adísk uvedených v § 37, 62, 63 stavebného zákona. Pri 
posudzovaní žiadosti stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba po splnění uložených opatření 
bude respektovat' požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov. Uskutočnenie stavby odsúhlasili 
najma orgán čestný správný orgán, ochrany ovzdušia, orgán ochrany poFnohospodárskej pódy 
a správcovia inžinierskych sietí. Rozhodnutie nebolo závislé na vydaní stavebných povolení 
podmieňujúcich stavebných objektov. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia nie je v rozpore 
so stanoviskami vydanými dotknutými orgánrni. Návrh je v súlade s ustanoveniami požiadaviek 
na výstavbu stanovených vyhláškou č. 532/2002 Z. z., kterou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad 
vyhodnotil podklady a bolo zistené, že uskutečněním stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy 
chráněné stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane obmedzené, či ohrozené 
záujmy účastníkov konania. 
K uvedenému závěru dospěl na základe skúmania v spolupráci s dotknutými orgánrni 
spolupósobiacimi v konaní a zabezpečujúcimi záujmy spoločnosti na úseku svojich špeciálnych 
predpisov, ktoré sú aj v priamom vzťahu so súkromnými záujmami fyzických osob. Stavebný 
úrad neinohol vydať kladné rozhodnutie bez súčimiosti dotknutých orgánov, nakoťko je ich 
stanoviskami viazaný. Všeobecné právo a nárok na to, aby stavba vyhovovala požiadavkám 
stavebného práva a súvisiacim špeciálnym predpisom, je v konaní zabezpečovaná dotknutými 
orgánrni, bez ktorých súhlasu neinohol stavebný úřad stavebné povolenie vydať Stavebný 
úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Stavebné povolenie stratí platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost', 

nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokial' toto povolenie nenadobudne právoplatnost' ( § 52 zákona č. 
71/1967 Zb. v znění neskorších predpisov ). Stavebník je povinný zabezpečit' si vyznačenie 
doložky právoplatnosti na jeho vyhotovení rozhodnutia.' 

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

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podFa § 36 ods. 4, 61 ods. 4 stavebného 
zákona a 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov a 
musí byť vyvesené po dobu Í5 dní na úradnej tabuli správného orgánu z dóvodu veFkého 
počtu účastníkov konania a neznámých účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli tunajšieho úřadu a. uverejnením na svojom webovom sídle na internete. Toto 
rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obcí na ich úradných tabuliach spósobom v mieste 
obvyklým Posledný deň tejto lehoty je dňom doračenia. Správný orgán zveřejňuje písomnosť 
súčasne aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete alebo vmiestnom rozhlase, 
tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. PodFa § 25 ods. zákona č. 
71/1967Zb. v znění neskorších predpisov sa do lehoty sa nezapočítává deň, keď došlo ku 
skutečnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty připadne na sobotu alebo na deň 
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovny'deň. 
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Poučenie : 
Podl'a § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia podáním na Město 
Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného úřadu územného rozhodovania stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor výstavby 
a bytovej politiky Žilina. Právoplatné rozhodnutie správného orgánu druhého stupňa o odvolaní 
je preskúmatefné súdom. 

/0-CD! Í 
\ - ./r Ing. Ján Blcháč, PhD. 

' v primátor města 

Situácia osadenia stavby 
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, ,  . . .  ~  . . .  ~  ,  \l£6d ví (IĎLQ HttíT) LrtltoHdr 
Vyvesene dna Zvesene dna Oznamene mým sposobom ...v/........... 

Odtlačok íiradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
O - 1  

Obdržia 
Ing. Pavlík Jozef Liptovský Mikuláš, Družstevná 5 
účastníci konania Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a, Žilina, Rázusa 104 
projektant Ing. Kotry Peter, Projekčná kancelária, Yinárska 6, 951 41 Lužianky 
veřejnou vyhláškou 
Droppa Vladimír Andice 14, 031 01 1. Mikuláš 
JUDr. Droppa Ján, Březová 487/B/5, 031 01 L. Mikuláš 
Laštíková Anna, Jakubovany 112 
Sirotiaková Eubica, Bellova 3472/6, 031 01 L. Mikuláš 
Mlynarčíková Anna, Podtúreň 1 
Vyšný Ján, Andická 24/1, 031 01 L. Mikuláš 
Vyšný Vladimír, Engelsova40, 031 01 L. Mikuláš 
Vyšný Adam, Andice 15 
Tatra Forest Slovakia s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 L. Mikuláš 
Šuchtárová Eubica, 031 01 V. Porubá 4 
Nikoli Želmíra, Mlýnská 5, 031 01 L. Mikuláš 
Droppa Ján, Lipová Alej 1808, Písek 
Ing. Magura Milan Socháňová 1903/26, 031 01 L. Mikuláš 
Čupková Anna, Andice 22, 031 01 L. Mikuláš 
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Olejová Jana, Žiarska 601/1, 031 01 L. Mikuláš 
Droppa Peter, Uhlisko 10, 974 01 B. Bystrica 
Ing. Šikula Ján, Mlýnská 863/3, 031 01 L. Mikuláš 
Cibáková Anna, Vajanského 15, 031 01 L. Mikuláš 
Vyšná Mária, Andická 24/1, 031 01 L. Mikuláš 1 

Hanečáková Elena, L. Svobodu 2671/19, 058 01 Poprad 

Na vedomie 
úradná tabul'a správného orgánu 
MsÚ Odd. ÚHA L. Mikuláš 
MsÚ odbor DaŽP L. Mikuláš 
Město L. Mikuláš, odd výstavby L. Mikuláš 
Okresný pozemkový a lesný úrad, Liptovský Mikuláš, Kollárova 2 
Okresný úrad cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditel'ov 1, L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Yrbická 1993, P.O.BOX 38, L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, P.O.BOX 38, L. Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., 031 01 Liptovský Mikuláš, Revolučná 595 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a. s., Mlýnské nivy 44/b, Bratislava 
Slovák Telekom a.s., 817 62 Bratislava 15, Bajkalská 28 




