
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: ÚR a SP 2016/04021-04/Šar Liptovský Mikuláš: 12.07.2016 

Stavebník: Peter Jančuška a Ing. Lenka Jančušková, obidvaja bytom Štúrova 4330/23, 031 
01 Liptovský Mikuláš 

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom a oplotenie". 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Peter Jančuška (nar.: 30.07.1981) a Ing. Lenka Jančušková (nar.: 24.06.1982), 
obidvaja bytom Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 23.05.2016 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom a oplotenie" na pozemku 
pare. č. KN-C 237/10 a 239/9 k. ú. Benice. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné 
a stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podl'a § 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 prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom 
konaní a po preskúmaní podťa ustanovenia § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto: 

Stavba „Rodinný dom a oplotenie" na pozemku pare. č. KN-C 237/10 a 239/9 k. ú. Benice 
sa podťa § 39, § 39a ods. 2 a § 66 ods. 1 stavebného zákona 

p o v o P u j e. 

Druh a účel povoPovanej stavby: Rodinný dom 

Popis stavby: 
Navrhovaný rodinný dom je umiestnený v zastavanom území města Liptovský Mikuláš, 

katastrálně územie Benice v mierne svahovitom teréne. Přístup do objektu je zabezpečený zo 
severnej strany, z miestnej komunikácie. Navrhnutý je samostatné stojací nepodpivničený, 
dvojpodlažný murovaný objekt. Objekt má členitý pódorysný tvar, ktorého časť je prekrytá 
sedlovou střechou a dve časti sú prekryté pultovou střechou. Druhé podlažie sa bude nachádzať 
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len nad časťou prvého. Objekt rodinného domu bude napojený na veřejné inžinierske siete 
(vodovod, žumpu, elektriku), prostredníctvom novovybudovaných prípojok. Parkovacie stánie 
pre osobné auto bude zabezpečené na vlastnom pozemku investora na odstavnej ploché 
umiestnenej medzi hranicou pozemku a garážou navrhovaného rodinného domu. 

Technické údaje stavby : 
- zastavaná plocha - 163,84 m2 

- obostavaný priestor - 751,29 m3 

- užitková plocha - 167,27 m2 

- obytná plocha - 86,79 m2 

- max. výška hrebeňa střechy nepresiahne kótu + 7,758 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 = 
0,200 m od upraveného terénu. 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
- Rodinný dom: 

1. NP: zádverie, kúpďňa, garáž, technická miestnosť, chodba, schodisko, spálňa, kuchyňa, 
zimná záhrada, obývačka s jedálňou. 

2. NP: chodba, kúpeFňa, 2 x izba. 
- Přípojka NN, bleskozvod, kanalizačná přípojka + žumpa, vodovodná přípojka. 
- Oplotenie. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Martin Jurečka - architektura; Ing. Jozef Hýroš - statika; Ing. Naděžda Brziaková - požiarna 
ochrana; Ing. Radoslav Brziak - energetický posudok, ústredné vykurovanie, kanalizačná 
a vodovodná přípojka, zdravotechnika; Ing. Vladimír Kičin - NN přípojka, elektroinštalácia 
a bleskozvod - sú to odborné spósobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnost' a úplnost' 
projektovej dokumentácie. 

Sposob doterajšieho využitia pozemkov: 
- Pozemok pare. č. KN-C 237/10 a 239/9 k. ú. Benice je podl'a výpisu zkatastra nehnutel'ností 
Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 528 vedený ako trvalé trávné porasty. 

Súhlas na vyňatie pódy z PPF: 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k 
připravovanému záměru na pol'nohospodárskej pode v k. ú. Benice pod č. OU-LM-PLO-
2016/005607-2/IVA zo dňa 05.05.2016. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude umiestnená podl'a zakreslenia v projektovej dokumentácii - situácie spracovanej na 
podklade katastrálnej mapy. 
- Stavba bude uskutočnená podPa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úřadu. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby Rodinného domu: min. 2,0 m od 
juhovýchodnej hranice pozemku pare. č. KN-C 240/1 k. ú. Benice; min. 6,0 m od 
severovýchodnej hranice pozemku pare. č. KN-C 239/8 k. ú. Benice; min. 6,697 m od 
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severozápadnej hranice pozemku pare. č. KN-C 237/1 k. ú. Benice. 
Stavba bude v pódoryse nepravidelného tvaru, obrysové rozměry budú cca 12,5 x 15,6 m. 
Výška hrebeňa střechy rodinného domu bude max. + 7,758 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 = 
0,200 m od upraveného terénu. 
Z juhozápadnej strany bude na pozemku umiestnený svahový oporný múr z tvaroviek Premac-
Hangflor. 

polohové a výškové umiestnenie žumpy: bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 239/9 
k. ú. Benice vo vzdialenosti min. 1,0 m od severovýchodnej hranice pozemku pare. č. KN-C 
239/8 k. ú. Benice a 6,75 m od severozápadnej hranice pozemku pare. č. KN-C 237/1 k. ú 
Benice. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
- Napojenie na komunikačnú sieť: stavba bude dopravné napojená zjestvujúcej miestnej 
komunikácie, ktorá je přepojená na spevnenú komunikáciu, pare. č. KN-C 239/7 a 239/8 k.ú. 
Benice, ku ktorej má stavebník právo přechodu a prejazdu. 
- přípojka NN - umiestnená bude na pozemku pare. č. KN-C 239/7, 239/8 a 239/9 k. ú. Benice. 
Projektovaný dom bude napojený zemnou elektrickou přípojkou, zplánovanej skrine PRIS3 do 
novej elektromerovej skrine ER1.0, od ER1.0 bude rozvod pokračovat' káblami CYKY 
4Bxl6mm2 + CYKY 3Axl,5mm2 po domový rozvádzač R. 
- kanalizačná přípojka + žumpa - umiestnená bude na pozemku pare. č. KN-C 239/9 k. ú. 
Benice. Realizovaná bude z PVC kanalizačného potrubia DN 160 x 4,0 v dížke 11,0 m a zaústěná 
cez dve revízne šachty DN 400 do nepriepustnej betónovej žumpy o pódorysných rozmeroch 
4500 x 2600 x 2050 s objemom 19,92 m3. 
- vodovodná přípojka - umiestnená bude na pozemku pare. č. KN-C 239/9, 239/8 a 239/7 k. ú. 
Benice. Zásobovanie vodou objektu bude navrhovanou vodovodnou přípojkou HDPE 32 v dížke 
cca 79,0 m z existujúcej vodomernej šachty. 
- vykurovanie rodinného domu bude teplovodné podlahové, s doplněním vykurovacích telies 
v garáži a v kúpel'niach. Ako zdroj tepla pre účely vykurovania a přípravu TÚV je navrhnuté 
tepelné čerpadlo so zásobníkovým ohrievačom TÚV s objemom 175 1. Doplňkovým zdrojom 
tepla bude elektrický dohrev, ktorý je súčasťou tepelného čerpadla. 
- dažďové vody budú odvádzané samostatným potrubím dažďových zvodov voPne na terén 
investora a vsakované. 
- oplotenie - celková dížka oplotenia bude 129 m a max. výška 1,8 m. Na južnej hranici bude 
pozemok oplotený celobetónovou stěnou, na východnej a západnej hranici bude oplotenie tvoriť 
múrik s pletivom a na severnej hranici bude 0,5 m vysoký múrik bez výplně s přerušením pre 
vstupy na pozemok s betonovými piliermi pre ukotvenie bráničiek. 

- v zmysle § 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. střecha so sklonom strešnvch rovin 
vačším ako 25°. musí byť vybavená zachytávačmi zosúvaiúceho sa sněhu v zmvsle pokvnov 
výrobců krytiny, ktorá bude aplikovaná na stavbu. 

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najma zákon č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci, dodržať : 
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost' stavieb - spoločné ustanovenia 
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STN 73 0818 Požiarna bezpečnost' stavieb - obsadenie objektov osobami 
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost' pri výstavbě apri 
užívaní stavby. 
- Pri stavbě budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zák. č. 50/1976 Zb. v znění neskorších 
predpisov, najma § 43d-i, a příslušné technické normy. 
- Vyhl. MZP SR 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. 

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 
V případe nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím 
lehoty výstavby o jej predíženie. 

Spósob uskutočnenia stavby: svojpomocné. 

Stavebný dozor bude vykonávat': v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona 
Ing. Pavol Mejcher, Andická 22/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Vzhl'adom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vvtvčenia priestorovej polohy stavby oprávněnou 
osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z hPadiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie podmienky z 
hPadiska architektury: 
- stavebník je povinný bezodkladné oznámit' stavebnému úřadu začatie stavebných prác na stavbě 
/§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/, 
- stavebník je povinný umožnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD, 
- na stavbě musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby, 
- na stavbě musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa 
odstránia stavebné závady a nedorobky podfa kolaudačného rozhodnutia, 
- stavebník je povinný na stavbě umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateťa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum stavebného povolenia, 
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných 
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie 
je možné alebo hospodářsky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada 
škody sa rieši podťa všeobecných predpisov o náhradě škody (§ 420 a nasl. Občianskeho 
zákonníka); rozhodovanie o náhradě škody nie je v kompetencii stavebného úřadu, 
- stavebný materiál skladovat' tak, aby nebol zamedzený přístup do susedných objektov, pohyb 
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii, 
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstranit' a pozemok dať do póvodného stavu, 
- zhotovitel' stavby musí pre stavbu použit' len výrobky, ktoré majů také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbě zaručená požadovaná mechanická 
pevnost' a stabilita, požiarna bezpečnost' stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnost' pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, 
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- požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vyhovovat' skutočným hodnotám 
požiarnej odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona 
č. 90/1998 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znění neskorších predpisov - skutočné 
požiarne odolnosti stavebných konštrukcií předložit' ku kolaudácii, 
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
komunikácie. Případné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné 
finančné náklady bezodkladné. 

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vod, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.: 
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych 
sietí, ktoré možu byť předmětnou stavbou dotknuté. 
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteFnostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov susedných 
nehnutel'ností, taktiež pri výstavbě nezhoršovat' podmienky bývania a užívania na priPahlých 
pozemkoch a stavbách s ohťadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie. 
- odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnuteťností. 
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov: 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Žilina vo vyjádření pod č. 4300043831 zo dňa 
28.04.2016: 

S navrhovanou stavbou a předloženou projektovou dokumentáciou súhlasí s nasledovnými 
pripomienkami: 
1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú. 
2. Pripojenie na elektřinu žiadame riešiť z novovybudovanej distribučnej sústavy SSE-D 
v danej lokalitě. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci 
prvok: 
NN - poistková skriňa v majetku SSE-D po výstavbě a kolaudácii. 
3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x32 Ampér. 
Odsúhlasený výkon v (kW): 9 - tepelné čerpadlo. 
4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN 
a zákona č. 251/2012 Z. z.. Montáž elektrickej přípojky - zapojenie do skrine SR, Vám 
zabezpečí výlučné SSE-D, po splnění podmienok pripojenia definovaných v tomto 
vyjádření, pripojovacej zmluve a po zaplatení připojovacieho poplatku na účet SSE-D. 
5. Přívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotřeby elektřiny (ďalej RE), 
umiestnený na veřej ne prístupnom mieste - na hranici pozemku, bude vyhotovený káblom 
AYKY-J4Bxl6 mm2 mechanicky chráněný v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na 
hlavnom ističi pred meraním (plombovatePná časť). 
6. Meranie elektřiny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste -
na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovat' platnej normě STN EN 61439-5, 
pre případné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splněné technické a obchodné 
podmienky príslušnej sadzby. Pred elektroměrovým rozvádzačom RE musí byť voťný 
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. 
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Práce na elektrickom přívode ako aj montáž smie realizovat' Vami vybratá odborné 
spósobilá osoba v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Podrobnosti o podmienkach merania 
nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk. 
7. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potřebné uzatvoriť so SSE-D pripojovaciu 
zmluvu. Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D potřebného na 
pripojenie odběrného miesta je potřebné předložit' do SSE-D na schválenie 
projektová dokumentáciu (ďalei PD) NN přípojky. Bez odsúhlasenia PD NN přípojky 
zo strany SSE-D nebude možné pripojenie na odběr elektřiny. 
8. Všetky potřebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si realizuje 
žiadatel' na vlastné náklady. 
9. Platnost' tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. 

v 

Okresný úrad ZP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Liptovský Mikuláš vo 
vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-2016/006195-002-MA zo dňa 16.05.2016: 

Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou a s vydáním stavebného povolenia na 
navrhovaná stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 
1. S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
splatnou legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov a naň nadvázujúce vyhlášky 
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 
2. Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbě a ich odovzdaní oprávnenej osobě. 
3. 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. 
4. S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města 
Liptovský Mikuláš. Prevádzkovatel' stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu zo 
žumpy a jeho odovzdanie oprávnenej osobě na nakladanie s ním. 

Město Liptovský Mikuláš - útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš vo vyjádření zo 
dňa 02.06.2016: 

Stavba nie je v rozpore s UPN města Liptovský Mikuláš, nachádza sa v urbanistickom 
bloku „obytné územie s převahou rodinných domov". 
Max. 2 NP, index zastavanej plochy max. 30 %. 

- 20 % z plochy pozemku je zeleň. 
- Výšku oplotenia opravit' na max. 1,8 m! 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš v stanovisku 
k připravovanému záměru stavby na pol'nohospodárskej pode v k.ú. Benice pod č. OU-LM-
PLO 2016/005607-2/IVA zo dňa 05.05.2016: 

S navrhovaným zámerom stavby na poPnohospodárskej pode súhlasí za dodržania 
týchto podmienok: 
1. Zabezpečit' základnú starostlivost' o poPnohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto 
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stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu dřevin. 

- 2. Vykonat' skrývku humózneho horizontu poPnohospodárskej pódy do min. híbky 15 cm 
a zabezpečit' jej hospodárné a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku pare. č. 
KN-C 239/9 k. ú. Benice vo vlastníctve žiadatePov. 
3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnutePností podPa § 3 ods. 2 zákona požiadať o změnu druhu poPnohospodárskeho 
pozemku - trvalé trávné porasty na zastavané plochy a nádvoria, připadne na ostatnú 
plochu s předložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení 
súpisného čísla na stavbu (ak sa vydává, ak nie kolaudačného rozhodnutia) atohto 
stanoviska. Změnu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 
odbor. 

Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 6611608127 zo dňa 30.03.2016: 
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v záujmovom území nedojde do styku. 
1. 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. 
2. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, 
v případe změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 3. 

- 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí : Ján Babál, jan.babaliaitelekom.sk, 
+421 44 4328456. 

- 4. V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, je potřebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podPa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
6. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadatel' nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo 
využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
7. ŽiadatePa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutePnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu doplnit' aj 
telekomunikačnú přípojku. 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 1835/2016/PŠ 
zo dňa 11.04.2016: 

S předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami: 
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1. LVS, a.s. dodá a namontuje vodoměr Sensus 420 s menovitým prietokom Qn= 2,5 m3/h 
v typizovanej vodomernej zostave. 
2. Požadované množstvo vody na hasenie z veřejného vodovodu (7,5 l/s) je možné 
zabezpečit' len s použitím požiarneho čerpadla. 
3. Vzhl'adom na značná celková dlžku návrhovanej vodovodnej přípojky (79 m) 
nezaručíme v spotrebisku tlakové poměry a kvalitu pitnej vody v zmysle platnej 
legislativy. V případe potřeby odporáčame dodatočná dezinfekciu vody priamo 
v spotrebisku. 

- 4. S napojením navrhovanej vodovodnej přípojky na existujácu vodovodná přípojku musí 
písomne sáhlasiť majitel' tejto přípojky. Existujáca vodovodná přípojka sa tak stane 
spoločnou. 

- 5. Pre zriadenie vodovodnej přípojky je potřebné předložit' našej spoločnosti žiadosť na 
predpísanom tlačive, stavebné povolenie, dohodu o zriadení spoločnej vodovodnej 
přípojky, projektová dokumentáciu aďalšie náležitosti podl'a pokynov našich 
pracovníkov. Kontakt: p. Kováč - 0905 850 726. 

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

- 7. Odkanalizovanie plánovaného rodinného domu do žumpy je dočasné. Po vybudovaní 
verejnej kanalizácie v mestskej časti Benice je podl'a § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o veřejných vodovodoch a veřejných kanalizáciách vlastník nehnutďnosti povinný 
uzatvoriť s vlastníkom verejnej kanalizácie zmluvu o připojení, připojit' sa na veřejná 
kanalizáciu a splnit' technické požiadavky týkajáce sa miesta a spósobu napojenia. 

K stavbě sa vyjádřili: 
SSE - Distribácia a.s. Žilina zo dňa 28.04.2016; LVS, a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 11.04.2016; 
Slovák Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 30.03.2016; OÚŽP ásek ŠSOH, Liptovský Mikuláš zo 
dňa 16.05.2016; Okresný árad, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš zo dňa 05.05.2016; 
město Liptovský Mikuláš - átvar hlavného architekta zo dňa 02.06.2016; Orange Slovensko zo 
dňa 20.04.2016. 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle 
§ 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 

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

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

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

Stavba rodinného domu móže byť kolaudovaná až po skolaudovaní NN rozvodov. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V priebehu konanie neboli vznesené námietky od áčastníkov konania. 

Odóvodnenie: 
Stavebník Peter Jančuška (nar.: 30.07.1981) a Ing. Lenka Jančušková (nar.: 24.06.1982), 

obidvaja bytom Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 23.05.2016 na 
Spoločný obecný árad ázemného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
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žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom a oplotenie" na pozemku 
pare. č. KN-C 237/10 a 239/9 k. ú. Benice. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné 
a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dňa 27.05.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania 
všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariadil 
ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.06.2016. Zároveň ich upozornil, že 
svoje námietky a pripomienky móžu uplatnit' najneskór pri ústnom konaní, inak sa na ne 
neprihliadne. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania bolo riadne 
doručené všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom. VzhPadom k tomu, že pri 
miestnom šetření dňa 14.06.2016 boli zistené nové skutečnosti, stavebný úrad oznámil v súlade 
s ustanovením § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie spojeného územného 
a stavebného konania veřejnou vyhláškou novým účastníkom konania a zároveň ich upozornil, že 
námietky móžu uplatnit' do 7 pracovných dn í od doručenia oznámenia, inak na ne nebude 
prihliadnuté. V stanovenej lehote neboli správnému orgánu od účastníkov konania doručené 
žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na navrhovanú stavbu. 

Stavebný úrad spojil podl'a § 39a ods. 4 stavebného zákona v znění neskorších predpisov 
konanie o umiestnení stavby so stavebným konáním. 

Stavebný úrad v uskutočnenom spoj enom územnom a stavebnom konaní preskúmal 
predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 
stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými 
orgánmi štátnej správy a zistil, že umiestnením a uskutečněním stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov 
konania. Dokumentácia stavby spíňa požiadavky stanovené § 43d a 43e a § 48 až 52 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a příslušné ustanovenia 
slovenských technických noriem. 

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a města boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré 
by bránili povoleniu stavby. 

Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje veřejný záujem, nezasahuje do rozvoja 
územia a je v súlade s územným plánom města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
Uznesením Městského zastupitelstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola 
vyhlášená Všeobecne závazným nariadením města LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011. 

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podťa vyhl. 
č. 532/2002 Z. z. 

Vlastníctvo preukázané : výpisom z listu vlastníctva č. 528 k. ú. Benice zo dňa 23.03.2016, 
Dohodou o zriadení spoločnej vodovodnej přípojky medzi stavebníkmi a Ivanom Devečkom zo 
dňa 08.07.2016, Zmluvou o zriadení věcného břemena na zriadenie a uloženie inžinierskych sietí 
medzi stavebníkmi a Ivanom Devečkom a Vladimírom Droppom zo dňa 08.07.2016. 

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

odvolat'. Odvolanie podťa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného 
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 
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O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja 
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je 
preskúmatel'né súdom. 

Správný poplatok zaplatený na meste Liptovský Mikuláš v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v 
znění nesk. predpisov: pol. č. 60 písm. a) ods. 1 a písm. d) ods. 5 = 50,00 + 30,00 = 80,00 € 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podPa § 69 ods. 2 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 
ods. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov. Za deň 
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. 

Ing. Ján picháč, PhD. 
primátor mesía Liptovský Mikuláš 

1 4 -07- 2016 2 9 -07- 2016 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Zverejnené iným sposobom:..íU;^.QM'í...§.!.4';k'..''^ 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

©31 4Ž LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 
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Doručuje sa 
Peter Janouška, Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ing. Lenka Janoušková, Štúrova 4330/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ivan Devečka, Andická 29/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Milan Devečka, Andická 29/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Vladimír Droppa, Nová 4586/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Peter Droppa, Uhlisko 10, 974 01 Banská Bystrica 
Ing. Ján Šikula, Mlýnská 863/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Elena Hanečáková, Ludvíka Svobodu 2671/19, 058 01 Poprad 
Anna Cibáková, Vajanského 1254/15, 031 01 Liptovská Mikuláš 
JUDr. Ján Droppa , Mlýnská 1008/11, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ing. Martin Jurečka, Nová 347, 032 02 Závažná Porubá 
Ing. Pavol Mejcher, Andická 22/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov astavieb a osoby, ktoré majů 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 
stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 

Na vedomie 
Město Liptovský Mikuláš, ÚHA, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
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