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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/06423—03/BRM V Liptovskom Mikuláši: 27.01.2017
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: +421—44 5565347
E—mail: zuzana.brziakovamikuIas.sk

Vec
Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing.
Jozefom Pavlíkom, Družstcvná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 40 979 555 — žiadosf
o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rekreačného domu“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený Ing. Jozefom Pavlikom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO:
40979555 podal dňa 07.10.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Novostavba rekreačného domu“, ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. KN—C
1134/5 a „oplotenie, spevnené plochy a inžinierske skW‘, ktoré budú umiestnené na
pozemkoch parc. č. KN—C 1134/5, KN—C 1134/6, KN—C 1250, KN—C 1087/3 (KN—E
2782/502), KN—C 1251 a KN—C 1246/l v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté
spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný stavebný úrad podfa 117 zák. č. 50/1 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
o zmene a dopnení niektorých zákonov a 5 písm. „a zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný podadok a bývanie zastúpené primátorom mesta prerokoval
žiadosf stavebníka a podľa * 37, * 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom a
stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

stavba „Novostavba rekreačného domu“, ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č.
KN—C 1134/Sa „oplotenie, spevnené plochy a inžinierske slete“, ktoré budú umiestnené na
pozemkoch parc. č. KN—C 1134/5, KN—C 1134/6, KN—C 1250, KN—C 1087/3 (KN—E
2782/502), KN—C 1251 a KN—C 1246/1 v k. ú. Okoličné sa podľa * 39, 39a a * 66 ods. I
zák. č. 50/1 976 Zb. (stavebný zákon)

p o v o ľ u j e.
Popis stavby:

Novostavba rekreačného domu bude samostatne stojací objekt osadený v mieme
svahovitom teréne. Objekt bude jednopodbažný, s neobytným podkrovím, v rámci prvého
nadzemnébo podlažia (prízemia) s výškovým posunom o pob podlažia a pod vyššou časťou
pňzemia podpivničený. Objekt bude zastrešený valbovou strechou s drevenou konštmkciou
krovu.
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Technické údaje stavby:
SO 01 Rekrcačný dam
Zastavaná plocha: 195,90 m2
Užitková plocha: 296,10 rn2
Obostavaný pdestor: 1015,12 m3

SO 01 Rekreačný dam
Suterén: zádveňe, schodisko, predsieň, garáž, technická miestnosť. WC. sauna
Prízemie: chodba, obytná hala. kuchyňa + jedáleň. terasa, komora. predsieň. WC. práčovňa.

kúpeľňa. hosťovská izba. šatník, spálňa. izba. balkón, terasa

Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvori súčasť rozhodnutia)
Stavcbné a inžinierske objekty:
SO 01 Rekreačný dom
SO 02 Elektro NN pripojka
SO 03 Vodovodná prípojka a vřtaná studňa
Vodná stavba .Yřtaná studňa“ spolu s prípojkou k rekreačnému domu bola povolená
rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod Č. ZPD—2014/03247—03/JU zo dňa 30.05.2014.
SO 04 Kanalizačná prípojka
SO 06 Oplotcnie

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
— Ing. arch. Marek Jablonský, 1695 AA
— Ing. Vladimír Konfál, 0062*SP*13
— Ján Lacko, Stankovany 299, 034 92 Stankovany
— Ing. Radoslav Bniak, 6085*14
— Ing. Michal Mikula. 4835*SP*14
— Ing. Maroš Salva, 4964*14

Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmicnky:
Napojenie na komunikačnú sjet‘:
— stavba bude napojená novým vjazdom na pdstupovú komunikáciu na pozemkoch parc. č.

KN—C 1087/3 (KN—E 2782/502), KN—C 1134/5, KN—C 1250 (KN—E 2782/502) a KN—C
25]).
Stavba „Prístupová komunikácia“ bola povolená rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš
pod č. MsU/URaSP 2016/04216—05/BRM zo dňa 16.09.2016.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
— umiestnenie stavby „Rekreačný dom“ bude realizované podľa zakreslenia v situačnom

výkrese, ktorý tvorí neoddelheFnú súČasť tohto rozhodnutia t. j.:

SO 01 Rekreačný dom bude umiestnený:
— od pozemku parc. č. KN—C 1061 na juhovýchodnej stranc vo vzdialenosti min. cca 3,000

m
— od pozemku parc. č. KN—C 1134/4 na severovýchodnej strane vo vzdialenosti min. cca

11,100 m a od pozemku parc Č. KN—C 1134/8 vo vzdialenosti min. cca. 5,750 m
— od pozemku parc. č. KN—C 1134/7 na severozápadnej strane vo vzdialenosti min. cca

22,500 m
— od pozemku parc. Č. KN—C 1250 najuhozápadnej strane vo vzdialenosti min. cca 14,300
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m
— najvyšší bod objektu (hrebeň strechy) bude na kóte 7,000 m od kóty ± 0,000, kde kóta ±

0,000 sa nacbádza cca 1,375 m nad úrovňou pril‘ahlého upraveného terénu v najnižšej časti

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
— SO 02 Elektro NN pripojka — napojenie navrhovanou MN kábelovou pdpojkou bude

prevedené zo vzdušnej distribučnej siete do novej hlavnej domovej skňne HDS
umiestnenej pd podpemom bode na verejne pňstupnom rnieste. Z HDS bude v telese
miestnej komunikácie na pozemku parc. č. KN—C 1246/1, KN—C 1251, KN—C 1087/3
a KN—C 1250 zemným káblom napojený elektromerový rozvádzač ER umiestnený na
verejne prístupnom mieste na hranici pozemku stavebníka. Z ER bude kábel vedený zemou
do rozvádzača RSI.

— SO 03 Vodovodná prípojka a vítaná studňa — objekt bude pitnou vodou zásobovaný
novou vodovodnou pdpojkou zo studne na pozemku stavebníka.
Vodná stavba „Vítaná studňa“ spolu s pdpojkou k rekreačnému domu bola povolená
rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod č. ZPD—2014ĺ03247—03ĺ3U zo dňa 30.05.2014.

— SO 04 Kanalizačná prípojka — objekt bude napojený novou kanalizačnou prípojkou DN
150 cez vodnú stavbu kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.
Vodná stavba „Kanalizačná prípojka“ bola povolená rozhodnutím Okresnébo úradu
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej vodnej správy pod Č. OU—LM—
OSZP—ŠVS—201 6/006857—003/Li zo dňa 1 8.07.2016.

— odvedenie dažd‘ových vód bude riešené voľne na terén a vsakovanírn do podložia

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
— Fn uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osób na stavenisku.
— Stavba bude uskutočnená podFa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

— Pri stavbe budú dodržané všeobecné teclmické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa rnení a doplňa zákon č. 50/1 976 Zb. (stavebný zákon). príslušné
technické nonny a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

— Stavba bude ukončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
— Spósob uskutočňovania: dodávatcl‘sky.
— Zhotoviteľ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi

stavebnému úradu zhotovitel‘a stavby s uvedením názvu ňrmy a presnej adresy jej sídla,
spolu s dokladmi o odbomej spósobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.

— Stavebník je povinný oznámit‘ začatie stavby.
— Na stavbe je potrebné viest‘ stavebný demiík.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenic ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
— Fred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych

sietí nachádzajůcich sa v mieste navrhovanej stavby.
— Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť ští tok na viditeľnom mieste pri vstupe

na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude stavbu
uskutočňovat‘, a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

— Zaniadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstránif a pozemok dať do póvodného stavu. V prípade záberu
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verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš.
útvar cestnej dopravy, PK a VP.

— Uloženie nepotrebncj výkopovej Zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tuiiajšiernu úradu ešte pred
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasif s Okresnýrn úradom Liptovský Miku]áš,
odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek S SOH.

— Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na prifablých komunikáciách. je
potrebné zabezpečit‘ ich ochranu pred znečistením.

— Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘. označiť a zabezpečit‘ tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.

— Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovaC na vlastně náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdani stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

— Stavebník je povinný pd realizácii zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred
poškodenírn. V prfpade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, pripadne
vzniknutú škodu nahradiť podfa platných predpisov.

— Odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a ZO stavby riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných poZernkov a nehnuteľností.

— Križovanie sjetí realizovať v zmysle STN 76 6005.
— Stavebné práce, pri ktorých möže döjst‘ k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byt‘

vykonávané v čase nočného kľudu.
— V zmys]e * 420 ods. 1 zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) Každý zodpovedá za

škodu, ktorú spósobil porušením právnej povinnosti.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš — MZZO
— Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol urnožnený nerušený transport vofným

prúdenim a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade
s normami kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana ovzdušia.

— Poloha ústia komína alebo výduchu ajeho prevýšenie nad strechou musí byť v súlade
s SIN EN 15287 — l+Al Komíny — Navrhovanie. montáž a prevádzkovanie komínov
a v súlade s prílohou č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Zákona O ovzduší.

— Inštaláciu spaľovacích zariadení móžu vykonaf len pracovníci odbornej montážnej finty.
— Pri inštalácii zariadení sa riadif pokynrni a návodom výrobcu.
— Dodržat‘ príslušné protipožiame a bezpečnostné predpisy.
— K žiadosti o povolenie uživania Zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad

o preukázaní posudzovania zhody od zaňadenia a stanovisko kominárskeho podniku.

Okresný úrad Liptovský‘ Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOH
— S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby. sa bude nakladať v súlade so

zákonom NR SR č. 223/200 I Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v znení neskoršícb predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

— Pň kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdani odpadov oprávnenej osobe.
— Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej

osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie
(zbemé suroviny, rnobilné zadadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred
zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový
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kontajner) na vzniknutý odpad, pdpadne mým vhodným spósobom, ktorý nebude
obrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska lmeď odvážaf.

— S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský
Mikuláš. Kal zo žumpy odovzdávať osobe oprávnenej ma nakladanie s týmto drubom
odpadov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP
— Pdpadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zrnysle *-u 47 a 48 zákona č.54312002 Z. z.

o ochrane pňrody a krajiny v znp. (vyžaduje sa súhlas mesta Liptovský Mikuláš).

Krajský pamiatkový úrad Žilina
— Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásíť

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, ktorý vykoná odborný
dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeolo
gických nálezov.

— Ak počas stavebných prác dójde k akémukoFvek archeologickému nálezu hmotnej povahy,
napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov,
třagmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je
nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zitina, najneskór na
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom.

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s.
— Odporúčame vyviesť k jednotlivým parcelám pripojovacie kanalizačné vetvy (a v tomto

zmysle doplnit‘ projektová dokumentáciu).
— Pokial‘ bude navrhovaná kanalizačná prípojka vedená cudzími pozemkami, je potrebný

písomný súhlas ich vlastníkov.
— Upozorňujeme Vás, že zásah do potrubí a zariadení v našej správe móžu vykonať len

pracovníci LVS, a. s. L. Mikuláš.
— Pre zriadenie kanalizačnej prípojky je potrebné predložiť našej spoločnosti žiadosť na

predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a ďalšie náležitosti
podľa pokynov našich pracovníkov. Pred zásypom kanalizačnej prípojky je potrebné
prizvať správcu verejnej kanalizácie. Kontakt: p. Vyšný —0908 916 595.

— V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za
účelom kontroly revíznych šácht.

— Ak v budúcnosti bude navrhovanou kanalizačnou prípojkou odkanalizovaná voda
z vlastného zdroja. musí majiteľ túto skutočnosť pred napojením oznámiť LVS, a. s. a na
vlastné náklady urniestniť na prípojke z takéhoto zdroja vodomernú šachtu s meraním
(podra pokynov LVS, a. s.). Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy je zakázané
prepojiť vlastný vodný zdroj s vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu alebo s
verejným vodovodom.

Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s.
— V predrnetnej lokalite a v jej bezprostrednei blízkosti sa nachúdzajú podzemné káblové

vedenia VN v správe SSE-D, as. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať
ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a príslušných nodem STN. (VN a NiN
zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter)

— V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám
na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. — Technická príprava a RP —
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p. Fiačan tel: 041/5196650 Pred začiatkom prác v ochrannom pásme vedeni VN je
potrebné kontaktovať pracovníkov SSE a.s., Oblastná kancelária údržby Liptovský
Mikuláš, Peter Fiačan — vedúci. tel. 0907 822 067, e-mail peter.fiacansse.sk, ktorý
staj-ioví podmienky pre práce v ochramom pásme vedení VN v zmysle Zákona č. 25 1/2012
Z.z. o energetike par. 36 ods. 11.

— Pripojenie na elektřinu žiadame nešit‘ z distdbučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako
odovzdávacie miesto a bod napoj enia určujeme spínací a istiaci prvok:
MJ — poistková skriňa v majetku SSE-D na podpemorn bode Č.)
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného istiČa pred elektromerom Iri= 3x32 Ampér.

— Pripojenie do distribuČnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a
zákona 251/2012 Z.z.. Montá elektrickej pripojky — zvod po stlpe káblom AYKY 4x16
mm2 a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stlpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po
splnení podmienok pňpojenia definovaných v tomto vyjadrení, pdpojovacej zmluve a po
zaplateni pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.

— Přívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny (ďalej RE). urniestnený
na verejne pdstupnom mieste — na hranici pozemku, bude vyhotovený káblorn AYKY
J4BxI 6mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom
ističi pred meraním (plombovateFná časť).

— Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenorn na verejne pňstupnom mieste - p-i
ceste. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme SIN EN 61439-5, pre prípadné
blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodně podmienky
pníslušnej sadzby. Před elektromerovým rozvádzačom RE musí byt‘ voľný rovný pniestor
aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z IN-C na
sústavu TM-S, ktorú je potrebné nešit‘ mimo plombovanú čast‘ rozvádzača RE. Práce na
elektňckom přívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odbome spósobilá osoba
v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej
intemetovej stránke www.sse-d.sk, Í mk: https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokumenty/
domacnosti/Zasady_merania_02_0920 I 4.pdf

— Pre pokračovanie procesu pnipojenia je potrebné predložit‘ do SSE-D odsúhlasenú
projektovú dokumentáciu (ďalej PD) MJ pripojky a uzatvoriť so SSE-D pdpojovaciu
zmluvu. (doložit‘ súhlas vlastníka s umiestnením RE) Bez odsúhlasenia PD MJ přípojky
nebude možné uzatvorenie pňpojovacej zmluvy a pdpojenie na odber elektřiny.

— Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si realizuje
žiadateľ na vlastně náklady.

— Toto vyjadrenie móže slúžif aj pre účely stavebného povolenia pni splneni „Všeobecných
podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, link:
https://www.sse-d.skibuxus/docs/dokumenty/dormacnosti/Vseobecne_podmienky SSE_D
kvyhotoveniu_stavbv.pdf

K návrhu sa vyjadrili:
— Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy. Oddelenie oddelenie

životného prostredia a poľnohospodárstva. pod č. ZPD—2014/03284—02/JU zo dňa
19.05 .20 14

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOH, pod č. OÚ—
LM—OSZP—2015/O1 1034—002—MA zo dňa 12.11.2015

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOPaKaŽP, pod č.
OU—LM—OSZP—2014/001047—002—VIT w dňa 09.05.2014

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, pod č. OÚ—LM—PLO-
2016/010973—3/IVA zo dňa 07.11.2016

— Krajský parniatkový úrad Zilina, pod č. KPUZA—2015/21910—2/81001/FUR zo dňa
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13.11.2015
— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 989/2015/PŠ zo dňa 17.03.2015
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s., pod č. 4300051452 zo dňa 14.09.2016
— Hydromeliorácie, š. p., pod č. 5762—2/120/2015 zo dňa 19.11.2015

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
— Neboli uplatnené.

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘
v zmysle * 52 ods. 1 zák. č. 71/1 967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Stavba móže byť kolaudovaná až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavby:
— „Prístupová komunikácia“, ktorá bola povolená rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš

pod č. MsU/URaSP 2016/04216—05/BRM zo dňa 16.09.2016;
— vodná stavba „Vřtaná studňa“ spolu s pdpojkou k rekreačnému domu, ktorá bola

povolená rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod č. ZPD—2014/03247—03/JU zo dňa
30.05.2014;

— vodná stavba „Kanalizačná prípojka“, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného
úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej vodnej správy pod č.
OU—LM—OSZP—ŠVS—201 6/006857—003/Li zo dňa 18.07.2016.

Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadat‘ s príslušnými dokladmi
o 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 právne záväzné pre účastníkov konania.

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

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 37, 62 a * 63
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorýcb zákonov,
prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa
požiadavky stanovené v * 43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
vyhláškou 532/2002 Z. z. a pdslušné ustanovenia slovenských technických noňem.

Dňa 07.10.2016 stavebný úrad obdržal od stavebníka Branislava Drengubiaka,
Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpeného Ing. Jozefom Pavlíkom,
Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 40979 555 žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Novostavba rekreačného domu“, ktorá bude umiestnená na pozemku
parc. č. KN—C 1134/5 a ..oplotenie, spevnené plochy a inžinierske siete“, ktoré budú
umiestnené na pozemkoch parc. č. KN—C 1134/5, KN—C 1134/6, KN—C 1250, KN—C 1087/3
(KN—E 2782/502), KN—C 1251 aKN—C 1246/1 v k. ú. Okoličné. Dňa 28.10.2016 stavebný
úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania a upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zist‘ovania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite dostatočne
známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Po uplynutí
stanovenej lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania a doložení
všetkých potrebnýcb dokladov a stanovísk stavebný úrad vydal rozhodnutie v predmetnej
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veci.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš bůh zahrnuté do podrnienok
rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby
a zistil. že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.
Umiestnenie a reahizácia stavby nie je v rozpore so zámenni mesta a schválenou
územnoplánovaeou dokumentáciou. Podľa platného Uzemného plánu mesta Liptovský
Mikuláš. ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš č.
115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným
naňadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2OIOĺVZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom
01.01.2011 v zneni zrnien a doplnkov sa predmetná stavba nachádza v urbanistickom bloku
„obytné územie s prevahou rodinných domov“. Maximálna výška zástavby v predmetnom
bloku sú 2 nadzemně podlažia a index zastavanej plochy je max. 30 %. pričom min. 20 %
z plochy bude tvorif zeleň. Prevládajúce funkčně využitie tohto bloku je formujúce typický
obraz prostredia charakteristický nizkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s
vysokým podielom neverejnej zelene súkromných záhrad. s minimálnyit podielom plochy
zelene z plochy pozemku 20 °ĺo. Najmá: rodinné domy. rodinné domy s inteovanými
zariadeniami občianskej vybavenosti. zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu
priľahlého územia — zariadenia obchodu. služieb. školstva. zdravotníctva. verejného
stravovania. kultúry, športu a rekreácie... Prípustné je funkčné využitie vhodne doplňajúce
prevládajúci charakter prostredia. zvyšujúce jeho polyhinkčnosf s cieFom uspokojit‘ potreby
bývajůcich, s dörazom na minirnalizáciu negatívnych vplywov na obytné prostredie.
Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistit‘ potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku
zariadení, vyplývajúce z ustanoveni STN 73 6110, na vlastných pozemkoch. Navrhované
funkčné využitie objektu nie je v rozpore s platným územným plánorn mesta Liptovský
Mikuláš.

Vlastníctvo bob preukázané výpisorn z listu vlastnictva Č. 2367 zo dňa 28.10.2015
vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom.

Správny poplatok: v zmysle zákona Č. 145/1995 Zb. v znení neskoršíeh predpisov
Položka 60 písm ..‚a“ ods. 1 a písm. ‚1d“ ods. 5 v celkovej hodnote 80,— EUR bol uhradený v
pokladni mesta Liptovský Mikuláš.

Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu možno odvolat‘. Odvolanie podra 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehole 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného podadku, Stúrova
1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, Odbor
výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní
všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Jan Blchá, ‚ PhD.
primátor mesta
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Doručuje sa
— stavebníkovi, vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieh, vlastníkom susedných

pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou a neznámým
účastníkom konania, ktoiých vlastnícke alebo mé práva můžu byť danou stavbou dotknuté,
sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa * 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podl‘a * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvescné v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byt‘
obcou zvercjnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedornie
— Ing. Jozef Pavlík, Družstevná4, 031 01 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného

prostredia a poľnohospodárswa, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH, úsek

ŠSOPaKaŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
— Slovak Telekom. a.s.. Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:

-2-02-2017 17 -Q2-2017
Vyvesené dňw Zvesené dňa:
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