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Číslo: URaSP 2015/03625-03/BRM
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: +421-44 55 65 341
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk

V Liptovskom Mikuláši: 28.08.2015

Vec: Peter Baláž a Zora Balážová, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - žiadosť o
dodatočné povolenie na stavbu „Sklad náradia" a stavbu „Altánok"

V E Ř E J N Á

V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE
Stavebník Peter Baláž a Zora Balážová, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
podal dňa 15.06.2015 žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu „Sklad náradia" a stavbu
„Altánok", ktoré sa budú nachádzať na pozemkoch pare. č. KN-C 570 a KN-C 571 v k. ú.
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.
Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podťa § 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a
§ 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie zastúpené primátorom města prerokovalo žiadosť stavebníka a podťa § 88a
stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:
Už vykonané stavebné práce na stavbě „Sklad náradia" a stavbě „Altánok"
umiestnených na pozemkoch pare. č. KN-C 570 a KN-C 571 v k. ú. Okoličné sa podťa § 88a
ods. 4 stavebného zákona
d o d a t o č n é

p o v o P u j ú .

Popis stavby:
Stavebný objekt sklad náradia je přízemný objekt s podkrovím a sedlovou střechou
a stavebný objekt altánok je přízemný objekt drevenej konštrukcie so sedlovou střechou.
Popis už vykonaných prác:
Stavebný objekt sklad náradia je zhotovený v rozsahu hruběj stavby bez osadených
okenných adverných výplní. Stavebný objekt altánok bol vyhotovený vplnom rozsahu. Na
stavbě neboli vykonané terénne úpravy.
Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia)
• Stavebné objekty
SO 01 Sklad náradia
SO 02 Altánok
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Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Martin Holéci, 588*21*96
- Ing. Miloš Chalupník, 0060*A*3-1
- Ing. Naděžda Brziaková, 127/2014
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Napojenie na komunikačnú sieť:
- Príjazd knavrhovanej stavbě zostáva póvodný k jestvujúcernu rodinnému domu na
pozemku pare. č. KN-C 570.
Podmienky na polohové a výškové umiestnenie stavby:
polohové a výškové umiestnenie stavby „Sklad náradia" a stavby „Altánok" je zrealizované
v plnorn rozsahu.
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Napojenie na rozvodné siete:
- stavba „Sklad náradia" a stavba „Altánok" nebude napojená přípojkami na inžinierske siete.
Pre dokončenie stavby primerane podl'a ustanovenia § 66 stavebného zákona sa určujú
tieto podmienky:
- 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 uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúee sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku.
- Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), příslušné
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Spósob uskutočňovania: svojpomocné
Odborný stavebný dohPad nad vykonanými prácami bude zabezpečovat': Ing. Bohuslav
Babka, 00129*10-24
- VzhPadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby
oprávněnou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník
a odborný stavebný dohPad, lctorý bude na riadny priebeh stavby dozerať.
- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a 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 hPadiska architektury:
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prďahlých komunikáciách, je
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním.
- Odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnutel'ností. Na stavbě je potřebné osadit'
pododkvapové zvody a zachytávače zosúvajúceho sa snahu.
- Střecha na objekte musí byť vyhotovená tak, aby nepřesahovala žiadnou časťou nad
susedný pozemok.
- Stavebník je povinný umiestniť štítok na viditeťnom mieste pri vstupe na stavenisko, na
ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude stavbu uskutočňovať a
ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
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- 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 obec Bobrovec.
- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osob.
- 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 SSOH.
- 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:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH
- 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 dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě.
- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN obce Bobrovec.
- 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.
K návrhu sa vyjádřili:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH pod
č. OÚ-LM-OSZP-2015/005138 zo dňa 26.05.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor pod č. OÚ-LM-PLO2015/006397-6-IVA zo dňa 21.07.2015
V stavbě nesmie byť pokračované, kým dodatočné povolenie stavby nenadobudne
právoplatnost' v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Dodatočné povolenie stavby stráca
platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, lcedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá.
Ukončeme stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoťko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia
§ 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. Dodatočné
povolenie stavby je v zmysle § 70 stavebného zákona právně závazné aj pre právnych
nástupcov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Želmíra Staronová, Sihoťská 275, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
- rekonštrukcia plota - oprava stípikov, vyrovnanie a nové pletivo
Peter Baláž, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
- súhlasím s pripomienkami
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Odóvodnenie:
Stavebník Peter Baláž a Zora Balážová, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš na
pozemku pare. č. KN-C 570 a KN-C 571 v k. ú. Okoličné, ku kterému má vlastnické právo,
začal bez stavebného povolenia realizovat' stavbu „Sklad náradia" a stavbu „Altánok".
Stavebný úrad začal o tejto stavbě konanie podl'a § 88 ods. 1 písm. „b" stavebného zákona.
Dňa 15.06.2015 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie dodatečného povolenia na
stavbu „Sklad náradia" a stavbu „Altánok". NakoFko podaná žiadosť obsahovala predpísané
náležitosti pod Fa vyhlášky 453/2000 Z. z., stavebný úrad dňa 20.07.2015 formou verejnej
vyhlášky oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby a nariadil ústné pojednáváme
spojené s miestnym zisťovaním na 11.08.2015. NakoFko pri miestnom konaní boli doložené
všetky potřebné podklady na vydanie dodatočného povolenia stavby, stavebný úrad po
zohFadnení všetkých požiadaviek a pripomienok, lctoré z konania vzišli, vydal v predmetnej
veci dodatečné povolenie stavby.
Stavebný úrad posúdil žiadosť predovšetkým z hFadiska starostlivosti o životné
prostredie a vplyvu umiestnenej stavby a jej dósledkov v území a podFa § 62 stavebného
zákona v stavebnom konaní preskúmal najma,
- či umiestnenie stavby „Sklad náradia" a stavby „Altánok" nie je v rozpore so zámermi
obce
- či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, predovšetkým
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života 1'udí, a či zodpovedá všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými
predpismi, najma podFa vyhlášky č. 532/2002 Z. z..
- či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné
vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne
užívanie,
- či bude stavbu uskutečňovat' osoba oprávněná na uslcutočňovanie stavieb.
Stavebný úrad zabezpečil vzájomný súlad stanovísk dotknutých orgánov a posúdil
vyjadrenia účastníkov konania a ich námietky. Stanoviská, lctoré uplatnili dotknuté orgány,
boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby a pre realizáciu stavby.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, lctoré by bránili povoleniu stavby,
uskutečněním ani budúcim užíváním stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Projektová
dokumentácia vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným
technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
podFa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
Stavebný úrad v konaní posúdil rozostavanú stavbu z hFadiska zámerov a cieFov
územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej techniclcej politiky
vyjadrenej všeobecnými technickými požiadavlcami na výstavbu a na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a dospěl lc závěru, že stavba nie je v rozpore s
týmito záujmami. To potvrdili aj kladné stanoviská orgánov štátnej správy, lctoré chránia
všeobecné záujmy podFa osobitných predpisov.
Po preslcúmaní z hFadíslc uvedených v § 88a stavebného zákona a primerane podFa § 62
a § 63 stavebného zákona bolo zistené, že umiestnením a uskutečněním stavby nebudú
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ohrozené veřejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov
konania.
Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 536 vyhotoveným Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom zo dňa 15.04.2015.
Poučenie:
PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podfa § 54 zákona o správnom konaní sa
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Stárova 1989/41
v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých
oprávněných prostriedkov preskúmatel'né súdom.

Správný poplatok: v zrnysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov
Položka 60 písrn. „d " ods. 5 v súčinnosti s položkou 61 v hodnotě 2 x 90,- (3 x 30,-) EUR bol
uhradený v hotovosti v pokladní města Liptovský Mikuláš.
Doručuje sa
- Peter Baláž, Seniclcá 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Zora Balážová, Senická 626/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Želmíra Staroňová, Sihoťská 275, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
- Ján Staroň, Sihoťská 275/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
- Martin Holéci, Vranov 32/501, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 031 01 Liptovský Mikuláš
Toto rozhodnutie má podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli inesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najiná na internete, v miestnoin
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
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- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš
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