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Vec 
Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania 

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 zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správný zákon) Vám oznamuje, že 

účastník konania Ján Račko, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš a Ing. Naděžda 
Droppová, Stošice 826, 031 04 Liptovský Mikuláš podal odvolanie proti rozhodnutiu 
o umiestnení stavby „Přístupová komunikácia" vydanému Mestom Liptovský Mikuláš pod 
č. ÚRaSP 2015/04941-05/BRM zo dňa 07.12.2015, ktorého kópia tvoří přílohu tohto listu. 

S obsahom odvolania sa móžete oboznámiť na Mestskom úřade v Liptovskom Mikuláši 
v miestnosti 5. 810 nazretím do spisu kedykol'vek v úradných hodinách (pondelok od 8~~ 
ll22 a od 12— ~ 1522, středa od 8^ ~ ll22 a od 12^- 16m, piatok od 8m~ ll22 a od 1225-
15—). 

Zároveň Vás vyzýváme, aby ste sa k tomuto odvolaniu písomne vyjádřili a Vaše 
stanovisko nám zaslali najneskór do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, 
nakol'ko odvolanie bude odstúpené na priame vybavenie druhostupňovému orgánu. 

UJM ŘKiCNY IJK/ 
lovanta.a stavebného porindk 

Ing. Alena Vinčurová 
vedúca odboru ÚR a SP 



Doručuje sa 
- Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov astavieb vsúbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou sa rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky 

Toto oznámenie má podFa § 36 ods. 4 zákona é. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podťa § 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 města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická 

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

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

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

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

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7, 
974 31 Banská Bystrica 

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
- Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru vLiptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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Město Liptovsky Mikuláš 

Spoločný obecný úrad územného rozhodnutia 

a stavebného poriadku 

Štúrova 1989/41 

03142 Liptovský Mikuláš 

Podia v rozhodnutí doleuvedeného poučenia podáváme vo veci rozhodnutia správného orgánu o 
umiestnení stavby, u Vás vedeného pod číslom ÚRaSP 2015/04941-05/BRM zo dňa 7.12.2015, 
odvolanie v zmysle odcitovaných ustanovení zákona o správnom poriadku uvedených v poučení. 

Jedná sa o umiestnenie prístupovej komunikácie a stavbu kanalizačnej přípojky pre p. Branislava 
Drengubiaka trvale bytom Rázusova 1821/13 031 01 Liptovský Mikuláš. Zistili sme, že dňa 5.11.2015 
bolo zvolané, s využitím štatútu "Verejnej vyhlášky", miestne zisťovanie spojené s ústným 
prejednávaním veci. Toto bolo zrejme v súlade so zákonom, avšak nám to nějakým spósobom ušlo z 
pozornosti. Zdieíame názor že v případe kde nie je vela účastníkov konania alebo sa nejedná o 
rozsiahly stavebný projekt, připadne o váčšinu neznámých účastníkov, by sa malo využit' písomné 
oznámenie dotknutým osobám. V tomto případe i keď sa jedná o poměrně malý počet oprávněných 
účastníkov, tomu tak nebolo. To spósobilo pri pohiade z "našej" strany stav ako keby spomenuté 
miestne zisťovanie vo veci nebolo. Jedná sa poměrně o zložitý problém i keď tomu tak na prvý pohiad 
nie je. Keby sa jednalo o umiestnenie stavby teoreticky v úplnej rovině za našimi pozemkami, 
problém by sme v tom nevideli žiadny. Jedine odstup od plotu 1.5 m. (Tento požadujeme!) Dóvody 
budú uvedené ďalej. 
Hlavným problémom je, že sa daná oblast', ako je zrejme všetkým zúčastněným stranám známe, 
nachádza v pásme aktívneho zosuvu pódy. Po zbežnom preštudovaní na Vašom úřade sme zistili, že 
je navrhnutá cesta o šírke 3 m s odvodňovacími žlábmi umiestnenými tesne pri plotoch našich 
pozemkov s priečnym spádom 2 percentá smerom k žíabom. Orientačným premeraním na mieste 
sme zistili, že na základe Vami uvedeného by bola predmetná stavba umiestnená v tesnej blízkosti, 
nazvime to "terénnej vlny" s výškou cez 2,5 metra. Keď si uvědomíme že je potřebné odstrániť 
ornicu + hlbka potřebná na osadenie vodovodného a kanalizačného potrubia s predpísanými 
odstupmi, móže sa jednat' aj o váčšiu híbku vlastného výkopu. Přitom třeba zohfadniť šířku výkopu 
(paženie pre bezpečnost' práce a pod.), tak je nespochybniteíný fakt že pojde o poměrně veíký zásah 
do terénu. Na základe uvedeného zdiefame názor že by mohol nastat' stav kde by mohlo dójsť k 
íudovo povedanému "odkrojeniu" a následnému zosuvu celého stávajúceho pódneho profilu, či už v 
dósledku vykonaného stavebného zásahu, alebo neskór po prejazdoch ťažkých stavebných 
mechanizmov. Tým by sme mohli utrpieť nenapravitelné škody. Stavby majů byť navrhnuté tak, aby 
počas v priebehu ale i po výstavbě nespósobovali škody. 
Ďalším problémom je, že v priestore, kde by sa mala navrhnutá komunikácia nachádzať, je situovaná 
ďalšia "terénna vlna" zo severnej strany s převýšením cca 1.2 metra. Tu by bolo potřebné v určitom 
úseku vybudovat' oporný múr proti zosuvu pódy a samozřejmé po celej dlžke cesty taktiež kanál na 
záchyt povrchovej vody z pozemkov nad komunikáciou, ktorej by bolo v případe častých přívalových 
dažďov s ohíadom na dlžku záchytu veíké objemové množstvo. Tieto stavebné zásahy by si s 
najváčšou pravdepodobnosťou vyžadovali překládku kábla vysokého napátia, ktorý prechádza pozdíž 
navrhovaného územia s ohíadom na bezpečnostně normy. Taktiež si nevieme představit'vykonávanie 
zimnej údržby komunikácie, nakoíko běžné stroje na výkon zimnej údržby ciest majů štandardnú šířku 
cca 3 metre a v koridore širokom cca 3.80 metra (započítaný už aj navrhnutý odvodňovací žíab), by 
mal pri priečnom sklone cesty 2 percentá problém prejsť i najskúsenejší vodič. Problém je v tom, že aj 



keby sa tam nějaké vozidlo dostalo nebolo by miesto pre odhrnutý sneh. Taktiež je potřebné aby sa 
tam dostali záchranné zložky (požiarnici, záchranáři, políciaja pod. 
Netřeba opomenúť fakt, žeakbysa vykonala stavba oporného múru, tak by došlo k znemožneniu 
vjazdu na niektoré parcely zo severnej strany, ktoré sú v územnom pláne tiež uvedené ako stavebné. 
Póvodná parcela, máme za to, žesč. 1250, bola v určitej dobe vytvořená ako přístupová cesta na 
cintorín, čo je taktiež zatial' potřebné zachovat'. Ako bude správa města riešiť situáciu, keď uzatvorila 
s pánom Drengubiakom zmluvu o prenájme komunikácie , ak sa nájomca rozhodne túto pozostalým, 
či vlastníkom susediacich parciel nesprístupniť (nakoFko si za ňu bude platit'), alebo sprístupniť za 
poplatok? Nevieme si představit' ako bude vyriešené vyhýbanie motorových vozidiel na obojsmernej 
ceste o šírke 3 metre v koridore na jednej straně s plotom a na druhej straně trebárs oporným 
múrom ( budú tam semafory a pod..?) 
Okrem iného město zrejme ešte nemá informáciu že bol odpredaný ďalší pozemok v v 
inkriminovanej lokalitě. Ako sa to bude riešiť? Ďalšou individuálnou cestou? Samozřejmé pozemky a 
požiadavky budú skór či neskór pribúdať. Na základe nášho i keď laického nanesenia požiadaviek 
(krátkost' času sviatky a pod.), navrhujeme predmetné konanie "zastavit' "a vrátit' spát' na začiatok. 
(miestne zisťovanie s písomným oznámením známým účastníkom resp. dotknutým osobám a 
orgánom. 

Súčasne žiadame, aby sa stavebný úrad opakované zaoberal meritom celej veci, a to na základe čoho 
bol vóbec územný plán na individuálnu výstavbu v zóne aktívneho zosuvu schválený. Úprimne 
odporúčame odborníkom z Vášho úřadu osobné v pracovnej skupině navštívit' celú lokalitu, kde v 
posledných cca piatich rokoch vyrástli vo svahu nové rodinné domy. Tieto domy už dnes majů 
výrazné pukliny, "vyvracajú" sa oporné múry, na už postavených nových rodinných domoch 
evidentne vidno ich posun v teréne. Je na zváženie, keďsa čas od času mení povodně schválený 
územný plán z menej závažných dóvodov, či by právě stavebný úrad nemal byť iniciátorom jeho 
změny a z dóvodov tu opísaných skutočností toto ďalšie "stavebné šialenstvo" zastavit'. 

U nás na Slovensku je zvykom, že prevažujúca váčšina individuálnych stavebníkov realizuje výstavbu 
róznorodým svojpomocným spósobom. Realizácia pokládky kanalizačnej přípojky a cestnej 
komunikácie v dížke cca 72 m laickým spósobom, keď táto přetne v íloch a flyšoch aktivně sa 
zosúvajúci svah nad obrovským "jazerom vody", ktorá hojné vytéká nehlboko pod povrchom pri 
každom zásahu do terénu, je vysoko odborná vec, ktorú by v případe, že by sa predsa len stavebný 
úrad rozhodol predmetnú stavbu povolit', mala vykonávat' aj certifikovaná špecializovaná firma, ktorá 
by so svojimi skúsenosťami a za pomoci uplatnenia odborných postupov dokázala aspoň v štádiu 
výstavby tragédii zabránit'. Zaviaže stavebný úrad stavebníka k takémuto postupu? 

Záverom dodáváme že sa spoliehame sa na orgány činné v správnom konaní, ktoré sú povinné 
poskytnúť zúčastněným stranám odbornú a právnu pomoc. Veríme že prejavíte ochotu a úprimnosť s 
cielóm danů vec čo najskór vyriešiť k spokojnosti zainteresovaných. 
Za porozumenie vopred ďakujeme. 

V Liptovskom Mikuláši 28. decembra 2015 

Ján Račko, Stošice 539, 031 04 Liptovský Mikuláš 

Ing. Naděžda D r o p p o v á, Stošice 826,031 04 Liptovský Mikuláš 


