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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, O/U 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsU/URaSP 2016/04216-05/BRM V Liptovskom Mikuláši: 16.09.2016 
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková 
Tel.:+421^4 55 65 347 
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk 

Vec 
Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. 
Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 979 555 -žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Přístupová komunikácia" 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš 
zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 
40 979 555 podal dňa 01.06.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Přístupová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. liniová stavba 
(KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 2782/502) a KN-C 
1251) v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. 
ÚRaSP 2015/04941-05/BRM dňa 07.12.2015 a nadobudlo právoplatnost' dňa 09.05.2016. 

Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podfa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a 
o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. 
v znění neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonává 
zákon o pozemných komunikáciách zastúpené primátorom města prerokovalo žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známými účastníkmi konania a po 
preskúmaní podkladov rozhodol takto: 

Stavba „Přístupová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. 
liniová stavba (KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 
2782/502) a KN-C 1251) v k. ú. Okoličné sa podťa § 66, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebného zákona) 

p o v o I' u j e. 

Popis stavby: 
Navrhovaná stavba „Přístupová komunikácia" bude slúžiť ako přístup ku pozemku 

stavebníka, kde plánuje realizovat' ďalšiu výstavbu. Bude sa nachádzať v intraviláne aj 
extraviláne města Liptovský Mikuláš v miestnej časti Stošice. Jednopruhová oboj směrná 
přístupová komunikácia šířky 3,0 m v dlžke 71 05 m bude napojená na miestnu komunikáciu 
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a ukončená obratiskom pre vozidlá dížky 9,0 m. Komunikácia je navrhnutá so živičným 
krytom ohraničeným 1'avostranným čestným obrubníkom. Pravá strana komunikácie bude 
ohraničená čestným rigolom na dížke 57 m z betonových tvárnic TBM-Q 100-600. V mieste 
křižován i a navrhovanej cestnej priekopy a obratiska bude osadený žbabovkový prefabrikát 
BG 400 dl. 14,0 m. Základný priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný 2,0%. 
Pozdlžny sklon navrhovanej komunikácie bude mierny, prisposobený charakteru terénu 
v predmetnom území, navrhnutý v rozmedzí 3,88 % - 9,2 %. 

Objektová skladba: 
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 
• Stavebné a inžinierske objekty 

SO 01 Přístupová komunikácia 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Martin Uličný, 5049*SP*I2 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Napojenie na komunikačnú sieť: 

- stavba prístupovej komunikácie bude napojená na miestnu komunikáciu na pozemku 
pare. č. KN-C 1250 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
Umiestnenie stavby „Účelová komunikácia" bude realizované podfa rozhodnutia 

oumiestnení stavby vydaného mestom Liptovský Mikuláš pod č. ÚRaSP 2015/04941— 
05/BRM dňa 07.12.2015. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
Napojenie na rozvodné siete: 

- stavba nebude napojená na veřejné siete, odvodnenie bude zabezpečené odvodňovacím 
rigolom do cestnej priekopy existujúcej miestnej komunikácie 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podfa 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 týkajúce 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: dodávatePsky. 
- Zhotovitel' stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámi 

stavebnému úřadu zhotovitďa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonáváme tejto činnosti. 

- Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby. 
- Na stavbě je potřebné viesť stavebný denník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hPadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
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podmienky z hl'adiska architektury: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabul'u na viditeFnom 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. 

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priFahlých komunikáciách, je 
potřebné zabezpečit' ich ochranu pred znečištěním. 

- 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 město Liptovský Mikuláš. 

- Odvedeme dažďových vód z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nelinuteFností. 

- Križovanie sietí realizovat' v zmysle STN 76 6005. 
- 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 Okrasnému úřadu Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH. 

- Odpad zo stavebnej čimiosti 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 ZP, úsek SSOH 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene a doplnění niektorých 
zákonov v znění neskorších predpisov aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe 
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odo vzdat' 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. 
veFkoobjemový kontajner ) 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. Kal zo žumpy odovzdávať osobě oprávnenej ma nakladanie s týmto 
druhom odpadov. 

v v 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS 
- Doporučujeme vody z povrchového odtoku nevypúšťať voFne na terén, ale zabezpečit' 

ich odvedenie do existujúceho odvodňovacieho rigolu miestnej komunikácie. 
- Zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie kanalizačnej přípojky v súlade s § 26 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodácli bude potřebné požiadať orgán štátnej vodnej správy. 

v v v 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaKaZP 
- Případný nevyhnutný výrub dřevin riešiť v zmysle §-u 47 a 48 zákona č.543/2002 Z. z. 

o ochraně prírody a krajiny v znp. (vyžaduje sa súhlas města Liptovský Mikuláš). 
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor 
- K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území 

tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to 
predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutečnilo len v 
nevyhnutných prípadoch, v odóvodnenom rozsahu a po zbere úrody. 

- Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania k 
predmetnej stavbě prístupovej komunikácie požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska 
podl'a § 17 ods. 3 zákona k použitiu poPnohospodárskej pódy na nepofnohospodársky 
účel v zastavanom území obce. 

v 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' 

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný 
dohPad stavby formou obhliadky jej výkopov z hPadiska výskytu možných archeolo
gických nálezov. 

- Ak počas stavebných prác dojde k akémukoPvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu 
Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
- V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemně káblové 

vedenia YN v správě SSE-D, a.s. 
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 

zákona 251/2012 Z.z. a příslušných noriem STN. (VN a NN zemné káblové vedenie na 
každú stranu 1 meter). 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. Presnú trasu 
podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na základe objednávky vytýči 
určený pracovník SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP - p. Fiačan tel: 
041/5196650. 
Pred začiatkom prác v ochrannom pásme vedení VN je potřebné kontaktovat' 
pracovníkov SSE-D, a.s., Oblastná kancelária údržby Liptovský Mikuláš. Peter Fiačan -
vedúci, tel. 0907 822 067, e-mail peter.fiacan@sse.sk, ktorý stanoví podmienky pre 
práce v ochrannom pásme vedení VN v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., o energetike 
par. 36 ods. 11. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s, musí 
realizátor přizvat' zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto 
vyjadrenia. 

- V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu z 
kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 

- Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 
- Zároveň si Vás dovofujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj 

vedenia třetích osob. Platnost" tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa 
jeho vystavenia. Toto vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely stavebného povolenia pri 
splnění "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na 

mailto:peter.fiacan@sse.sk
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stránkách www.sse-d.sk, linie: https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/ 
Vseobecne_podmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf 

Slovák Telekom, a.s. 
- 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. 

- Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v 
případe změny vyznačeného polygonu dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ale 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo k si 
stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 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. 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: Ján Babál, jan.babai@telekom.sk, +421 44 4328456 

- V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je 
potřebné zo strany žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podFa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

- ZiadateF móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. ŽiadateF nie 
je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' 
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- ŽiadateFa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteFnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 

K návrhu sa vyjádřili: 
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 

> v 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev pod č. ZPD-2015/03925-
003/POR zo dňa 02.07.2015 

- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev pod č. ZPD-2016/05881-
002/VY zo dňal3.09.2016 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2015/011034-002-MA zo dňa 
12.11.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/002535-002/Li zo dňa 25.03.2015 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. 
OU-LM-OSZP/2014/001047-002-VIT zo dňa 09.05.2014 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor pod. č. OU-LM-PLO-
2015/010792-2-IVA zo dňa 16.11.2015 

- Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. 
ORHZ-LM1-710/2015 zo dňa 10.11.2015 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č. 

http://www.sse-d.sk
mailto:jan.babai@telekom.sk
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ASMdpS-1-1603/2015 zo dňa 02.12.2015 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2015/21910-2/81001/FUR zo dňa 

13.11.2015 
- Hydromeliorácie, š. p., pod č. 5762-2/120/2015 zo dňa 19.11.2015 
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 989/2015/PŠ zo dňa 17.03.2015 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4300013081 zo dňa 07.05.2014 
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4300013081 zo dňa 08.09.2016 
- Slovák Telekom, a.s. pod 5. 6611624017 zo dňa 09.09.2016 

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. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi 
0 vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakofko konečnú 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. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Ing. Naděžda Droppová, Stošice 826, 031 04 Liptovský Mikuláš 
- K stavebnému konaniu MsÚ/ÚRaSP 2016/04216-03/BRM stavebné povolenie stavby 

přístupová komunikácia v k. ú. Okoličné, investor Branislav Drengubiak by som touto 
cestou, vzhl'adom na závaznost' aktuálneho stavu dotknutej stavebnej parcely a jej širokého 
okolia - pásmo aktívneho zosuvu, chcela stavebný úrad požiadať o vykonáváme častějších 
odborných kontrol dodržiavania všetkých zásad a odporúčaní zo strany stavebného úřadu 
pri samotnej realizácii stavby jej stavebníkom. 

Námietka sa zamieta. 

Odóvodnenie: 
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hťadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutečněním stavby 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v 
§ 43d a 43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 01.06.2016 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 
prístupovej komunikácie od navrhovateťa Branislava Drengubiaka, Rázusova 1821/13, 031 
01 Liptovský Mikuláš zastúpeného Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš. Nakoťko pri podaní žiadosti nebol uhradený správný poplatek, dňa 06.06.2016 
stavebný úrad vyzval stavebníka na jeho úhradu. Po zaplatení správného poplatku dňa 
16.06.2016 stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a upustil od 
miestneho zisťovania aj od ústného pojednávania, nakofko sú mu poměry v danej lokalitě 
dostatečné známe a žiadosť poskytuje dostatečný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby 
a stanovil lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania na vznesenie 
pripomienok. Nakofko v stanovenej lehote účastník konania Ján Račko, Stošice 539, 031 04 
Liptovský Mikuláš po nahliadnutí do spisu a do projektovej dokumentácie vzniesol námietky 



7  z  9  

k predmetnej stavbě, stavebník následne po vzájomnej dohodě doložil upravenú a doplněnu 
projektovú dokumentáciu, ktorá zohl'adňuje pripomienky účastníka konania. Vzhl'adom na 
změněné skutočnosti v stavebnom konaní (projektová dokumentácia bola upravená), stavebný 
úrad dňa 18.07.2016 formou verejnej vyhlášky upovedomil účastníkov konania o zmene 
a stanovil lehotu na uplatnenie svojich námietok. Nakofko v tejto lehote neboli vznesené 
ďalšie pripomienky a námietky, stavebný úrad po doložení všetkých potřebných dokladov a 
stanovísk vydal stavebné povolenie. 

Učastníčka konania Ing. Naděžda Droppová, Stošice 826, 031 04 Liptovský Mikuláš 
vzniesla v priebehu konania pripomienku, ktorou žiada stavebný úrad o vykonáváme 
častějších odborných kontrol pri realizácii stavby. Nakofko v zmysle § 66 stavebného zákona 
stavebný úrad vo výrokovej časti tohto rozhodnutia určil všeobecné podmienky na realizáciu 
stavby a v zmysle § 44 stavebného zákona móže stavbu uskutočftovať len právnická osoba 
alebo fyzická osoba oprávněná na vykonáváme stavebných prác podfa osobitných predpisov a 
vedenie uskutočňovania stavby vykonává stavbyvedúci, stavebný úrad námietku účastníčky 
zamietol. V případe pochybností ohfadom realizácie stavby a vedenia uskutočňovania stavby 
je možné obrátit' sa na orgány štátneho stavebného dohfadu podfa § 98 a § 99 stavebného 
zákona. 

Po stanovenej lehote a po doložení všetkých potřebných dokladov a stanovísk, nakofko 
neboli zistené nedostatky a překážky ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, stavebný 
úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN města Liptovský Mikuláš. Podfa 
platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
městského zastupitefstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť 
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s převahou rodinných domov". 
Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. 

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 2367 (KN-C 1134/5) zo dňa 
09.04.2015, výpisom z listu vlastníctva č. 631 (KN-C 1251) zo dňa 28.10.2015 a výpisom 
z listu vlastníctva č. 2041 (KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1250 (KN-E 2782/502)) 
zo dňa 28.10.2015 vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym 
odborom a bolo doložené zmluvami: 

- Nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímatefom Město Liptovský Mikuláš, 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 anájomcom 
Branislavom Drengubiakom, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš 
zo dňa 08.09.2015 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena uzatvorená medzi budúcim 
povinným z věcného břemena Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 a budúcim oprávněným z věcného břemena 
Branislavom Drengubiakom, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 
08.09.2015 

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, Štúrova 
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1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
Odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Námestie osloboditefov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov 
preskúmatefné súdom. 

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov 
Položka 60 písm. „g" v hodnotě 100,- EUR bol uhradený v pokladní města Liptovský 
Mikuláš. 
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 a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou sa rozhodnutie doručuje formou veřejnej vyhlášky 

Toto rozhodnutie má podPa § 61 ods. 4 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 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 
- 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, 

03101 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 
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- Okresně riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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