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- Vec: Lenka Tomčíková (nar. 08.03.1990) bytom Andická 27/2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš - žiadosť o stavebné povolenie 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Lenka Tomčíková (nar. 08.03.1990) bytom Andická 27/2, 031 01 
Liptovský Mikuláš podal dňa 31.03.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Garáž" na pozemku pare. č. KN-C 133 v k. ú. Benice. Uvedeným dňom bolo začaté 
spojené územné a stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad příslušný podťa § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podťa § 37, § 62 a § 
63 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

Stavba „Garáž" na pozemku pare. č. KN-C 133 v k. ú. Benice sa podťa §39, 39a) a 
§ 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona 

p o v o 1' u j e. 

Popis stavby: 
Jedná sa o samostatné stojacu garáž zastrešenú sedlovou střechou ktorá plní 

doplnkovú funkciu kjestvujúcemu rodinnému domu. Stavba bude slúžiť na parkovanie 
osobných vozidiel a na skladovanie hospodářského náradia a pevného paliva. 

Garáž dispozičně pozostáva: 
I.NP: Garáž, sklad, sklad, 
II.NP: Sklad. 

Technické údaje stavby: 
Zastavaná plocha: 67,62 m2 

Obostavaný priestor: 317,00 m3 

Úžitková plocha: 87,13 m2 
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Podmienky napojenia na inžinierske siete: 
- Elektrická přípojka NN - objekt bude napojený na el. energiu z rezervy rodinného 

domu 
- Odvedenie dažďových vod bude dažďovými žl'abmi a zvodmi so zaústěním do 

trativodov na pozemku stavebníka. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby 
- 5,90 m severne od pozemku pare. č. KN-C 132, 
- 10,00 m južne od pozemku pare. č. KN-C 134, 
- 9,10 m východně od pozemku pare. č. KN-C 132, 
- 1,500 m západně od pozemku pare. č. KN-C 136, 
- Výška stavby od kóty ± 0,000 vo výške hrebeňa střechy je + 5,12 m, 
- kóta ± 0,000 je 0,15 m od jestvujúceho rovinatého terénu. Podlaha prízemia tvoří kótu ± 

0,000 m. 
- Střecha je sedlová so sklonom strešných rovin 20°. 

Objektová skladba povol'ovanej stavby : 
- Garáž na pozemku pare. č. KN-C 133, 
- Elektrická přípojka NN na pozemku pare. č. KN-C 133. 

Napoj enie na komunikačnú sieť: 
- Přístup jez existuj úceho vjazdu rodinného domu. 

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené: 
- pozemku pare. č. KN-C 133 na základe výpisu z listu vlastníctva č. 530 vydaného 

Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 22.03.2016 je 
stavebník Lenka Tomčíková (nar. 08.03.1990) bytom Andická 27/2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš v celosti. 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- pare. č. KN-C 133 pozemok vedený ako záhrady. 

Súhlas na použitie pódy z PPF vydal: 
- Okresný úrad pozemkový a lesný vo vyjádření č. OU-LM-PLO 2016/004593-2/IVA dňa 

06.04.2016. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Jaroslav Straka, reg. č. 1984*A* 4-21 
- Ing. Dušan Šlauka, reg. č. 3527*TZ* 14 
- Ing. Naděžda Brziaková, reg.č. 127/2014 
- Ing. Daniel Zárevúcky, 1641*13 

Závazné podmienky uskutočnenia a užívania stavby : 
- Stavba bude uskutočnená podPa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

ktorú vypracoval kolektiv autorov pod vedením Ing. Jaroslav Straka, reg. č. 1984* A* 4-
21. Za správnost', úplnost' a realizovatel'nosť stavby je zodpovědný projektant. 
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Overená projektová dokumentácia je neoddelitel'nou súčasťou tohto rozhodnutia pre 
stavebníka, ktorý je povinný ju archivovat' spolu so stavebným povolením počas 
existencie stavby. 
Případné změny stavby, alebo změny v spósobe užívania stavby, nie je možné uskutečnit' 
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu. 
Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona stavebnému úřadu 
oznámit' začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skór, kým toto rozhodnutie 
nenadobudne právoplatnost'. Právoplatnost' sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia. 
Vzhl'adom ktomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby 
oprávněnou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník. 
Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných 
vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich 
ochranných pásmach třeba zabezpečit' ich ochranu prostredníctvom správcov týchto 
zariadení a počas prác postupovat' v súlade s ich podmienkami. 
Spósob uskutočnenia: svojpomocne. 
Odborný stavebný dozor bude vykonávat': Ing. Dušan Mičuda, reg. č. 04849*10*, ul. 1. 
mája č. 97, 031 01 Liptovský Mikuláš v súlade s § 46 b) stavebného zákona. 
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 predlženie. 
Stavenisko má byť vytvořené na stavebnom pozemku v súlade s ustanoveniami § 43i 
stavebného zákona a § 13 vyhlášky. 
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najma vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 
dbať na ochranu zdravia a osob na stavenisku. 
Pri uskutočňovaní musia byť dodržané příslušné ustanovenia 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 a příslušné technické normy. 
Stavebník je povinný zabezpečit', aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, 
vhodné na použitie v stavbě podfa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti 
stavebných výrobkov předloží pri kolaudácii stavby. 
O priebehu realizácie stavby je potřebné viesť stavebný denník podťa § 46d stavebného 
zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Na stavbě musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa 
uskutočňovanej stavby. 
Terén okolo stavby móže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného 
pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespósobovali ich zamokrenie. 
Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, 
že stavebník nesmie nadměrnými negativnými vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. 
hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod. 
Pri realizácii stavby nesmie dójsť k znečisťovaniu komunikácií. 
Stavebník je povinný uhradit' všetky případné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, 
ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 
Stavbu je možné užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
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- Pri realizácii stavby je potřebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli 
uplatněné k stavbě zo strany dotknutých orgánov. 

- Stavebník je v případe nepředvídaného archeologického nálezu povinný dodržať 
povinnosti v zmysle § 127 odst. 2 stavebného zákona. 

- Střechu zabezpečit' účinnými zábranami zosúvajúceho sa sněhu v súlade s § 26 ods.6 
vyhl. 532/2002 Z. z.. 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjádření č. OÚ-LM-OSZP 2016/003688-
002/MA zo dňa 14.03.2016 a to: 
- 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 spracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej 
osobě. 

- Odpady, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' len oprávnenej osobě 
v zmysle „zákona o odpadoch", pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie 
pred zneškodněním. Na stavenisku je nutné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad připadne 
iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hned' odvážať. 

- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města 
Liptovský Mikuláš. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 
Liptovský Mikuláš vo vyjádření č. OÚ-LM-PLO 2016/004593-2/IVA zo dňa 
06.04.2016 a to: 
- Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu dřevin 

- Vykonat' skrývku humózneho horizontu poťnohospodárskej pódy do min híbky 30 cm a 
zabezpečit'jej hospodárné a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare č C KN 
133 vo vlastníctve žiadatďky. 

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteFností podl'a § 3 ods 2 zákona požiadať o změnu druhu pol'nohospodárskeho 
pozemku - záhrady 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/ a tohoto stanoviska 
Změnu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- Neboli předložené. 

Platnost' rozhodnutia: 
V zmysle § 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnost', ak sa zo stavbou 
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nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost'. Právoplatnost' sa vyznačuje 
v záhlaví tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné aj pre právnych 
nástupcov účastníkov konania. 

O d ó v o d n e n i e  :  
Stavebník Lenka Tomčíková (nar. 08.03.1990) bytom Andická 27/2, 031 01 

Liptovský Mikuláš podal dňa 31.03.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Garáž" na pozemku pare. č. KN-C 133 v k. ú. Benice. Uvedeným dňom bolo začaté 
spojené územné a stavebné konanie. 

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil dňa 
06.04.2016 podl'a § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania apodPa § 61 ods. 2 
zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona upustil od ústného pojednávania amiestneho 
zisťovania a stanovil lehotu na vyjadrenie sa účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
V zákonom stanovenej lehote neboli k stavbě předložené účastníkmi konania námietky 
a pripomienky. 

Vlastníctvo bolo preukázané : 
- pozemku pare. č. KN-C 133 na základe výpisu z listu vlastníctva č. 530 vydaného 

Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 22.03.2016 je 
stavebník Lenka Tomčíková (nar. 08.03.1990) bytom Andická 27/2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš v celosti. 

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia (Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva vo vyjádření č. OÚ-LM-OSZP 2016/003688-002/MA zo dňa 14.03.2016; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš vo vyjádření č. OÚ-LM-PLO 2016/004593-2/IVA zo dňa 06.04.2016). 

Závazné regulativy funkčného využitia územia podl'a územného plánu města 
Liptovský Mikuláš určuje dotknutú oblast' ako obytné územie s převahou rodinných domov s 
koeficientom zastavanosti 30 % a max. 2 nadzemné podlažiami. Stavba garáže má zastavanú 
plochu 67,62 m2 a pozemok o výmere 460 m2. Maximálna výška hrebeňa střechy je + 5,12 m 
azastrešenie sedlovou střechou so sklonom strešných rovin 20°. Zastavanosť pozemku je 
15,0 %. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom města Liptovský Mikuláš 
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 s 
účinnosťou 1.1.2011. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal předložená žiadosť o 
stavebné povolenie zhťadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 37, § 62 a 63 
stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, 
prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie 
sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávněné 
záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky týkajúce sa veřejných 
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l'udí, a 
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Realizácia stavby nie je 
v rozpore so zámermi města Liptovský Mikuláš. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, 
ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že realizácia stavby zodpovedá hťadiskám 
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starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hl'adiskám neodporuje, ani životné 
prostredie neohrožuje. 

P o u č e n i e : 
PodPa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na meste Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul. Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 
politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť 
preskúmaná súdom. 

Poplatok: Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění nesk. predpisov: 
pol. č. 60 písm. d) ods. 1 - 30.00 ,- eur. 

Doručuje sa 

Vlastníci pozemku KN-C 132,137 (KN-E 14/51) - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podl'a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskoršíeh predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podI'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 města 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, 
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Na vedomie 
- Rastislav Tomčík, Andická 27/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Lenka Tomčíková, Andická 27/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Ing. Jaroslav Straka, Ekostaving, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Ing. Dušan Mičuda, Ul. 1. Mája č. 97, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Glončák Pavol, Andická 28/4, 03101 Liptovský Mikuláš, 
- Miroslava Glončáková, Andická 28/4, 03101 Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš, 
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš 
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