MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/7769-04/AMi
V Liptovskom Mikuláši 26.11.2018
Vec: Žiadosť o stavebné povolenie stavby - Rodinný dom
Stavebník: Andrea Gabonová, Podtureň 529, 033 01 Liptovský Hrádok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Andrea Gabonová, Podtureň 529, 033 01 Liptovský Hrádok, podal dňa
27.09.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rodinný dom“, kanalizačná
prípojka + žumpa, vodovodná prípojka na pozemku pare. č. KN-C 90/5, 249/1 v k. ú.
Benice, NN prípojka na pozemku pare.č. KN-C 90/5, 249/6, 249/1 (KN-E 511) v k.ú. Benice.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších
predpisov a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka a podľa § 37, § 62 a § 63
stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba „Rodinný dom“, kanalizačná prípojka + žumpa, vodovodná prípojka na
pozemku pare. č. KN-C 90/5, 249/1 v k. ú. Benice, NN prípojka na pozemku pare.č. KN-C
90/5, 249/6, 249/1 (KN-E 511) v k.ú. Benice sa podľa § 39, 39a) a § 66 ods. 1 zák. č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon)
povoľuje
Popis stavby :
Jedná sa o samostatne stojaci nepodpivničený, jednopodlažný rodinný dom,
prestrešený valbovou strechou. Vstup na pozemok bude zo západnej strany po spevnenej
ploche z mestskej komunikácie.
Dispozičné riešenie rodinného domu:
1. NP: zádverie, WC, spálňa, šatník, kúpeľňa, WC, 2 x izba, technická miestnosť, chodba,
obývačka s jedálňou, kuchyňa, špajza
Stavba bude napojená novou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu, novou
kanalizačnou prípojkou zo žumpy, novou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť.
Hlavné vykurovanie bude zabezpečené infrarohožami v podlahe, ako doplnkový zdroj tepla
bude teplovzdušný krb na peletky.
Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
Stavebné objekty a inžinierske objekty :
SO 01 - Rodinný dom
SO 02 - Kanalizačná prípojka + žumpa
SO 03 - Vodovodná prípojka
SO 04 - Prípojka NN + bleskozvod
SO 05 - Spevnené plochy
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Technické údaje:
Obytná plocha:
Úžitková plocha:
Obostavaný priestor:
Zastavaná plocha:

66,44 m2
95,69 m2
550,00 m3
124,81 m2

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok pare. č. KN-C 90/5 v k.ú. Benice je vedený ako záhrada, pozemok pare.č. KN-C 249/6
v k.ú. Benice je vedený ako ostatná plocha.
Súhlas k zámeru na poľnohospodárskej pôde vydal:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pod č. OU-LM-PLO-2018/0092962/Hra.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Peter Rázga - architektúra, projektové energetické posúdenie stavby,
Ing. Jozef Hýroš - statický posudok
Ing. Martin Laurinčík - NN prípojka, elektroinštalácia
Pavel Husarčík - riešenie požiarnej bezpečnosti stavby
Ing. Jaroslav Tonhauser - zdravotechnika,
Miroslav Vons - vykurovanie
Ing. Ľudovít Beťko - statické posúdenie stavby
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb
zákona 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976Zb. (stavebný
zákon), príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z.z.
- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto
rozhodnutia.
- Spôsob uskutočňovania: svojpomocou
- Stavebný dozor: Ing. Anton Minárik, Prievidzká 96, Nitrianske Pravno č. opr.
Ev.č. 04959*10*
- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy
stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou
zodpovedá: stavebník.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby. Na stavbe je potrebné viesť stavebný
denník.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku KN-C 90/5 v katastrálnom území
Benice.
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v kópii z pozemkovej mapy
a situačného výkresu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, t.j.
2

- Vzdialenosť od spoločnej hranice s pozemkom pare.č. KN-C 90/7 v k.ú. Benice je vo
vzdialenosti 2,40 m.
Vzdialenosť od existujúceho rodinného domu, ktorý je umiestnený na pozemku parc.č.
KN-C 91 v k.ú. Benice je vo vzdialenosti 4,00 m.
- Vzdialenosť od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. KN-C 249/1 (KN-E 511) v k.ú.
Benice je vo vzdialenosti min. 3,00 m.
Výška stavby od kóty ±0,00 je po najvyššiu časť strechy 4,946 m, kóta ± 0,00 tvorí podlahu
prízemia rodinného domu.
Podlaha prízemia rodinného domu kóta ±0,000 je 0,420 m nad pôvodným terénom.
Strecha na dome bude valbová so sklonom 22°.
Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :
Odkanalizovanie objektu bude novou kanalizačnou prípojkou DN 150 vedenou z rodinného
domu cez pozemok investora s napojením na vodonepriepustnú žumpu, ktorá bude
umiestnená na pozemku investora parc.č. KN-C 90/5 v k.ú. Benice.
Vody zo strechy budú odvádzané voľne na terén investora a vsakované.
Rodinný dom bude napojený novou vodovodnou prípojkou vedenou z rodinného domu do
vodomemej šachty, ktorá bude umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 90/5 v k.ú. Benice,
s napojením na verejný vodovod, ktorý je umiestnený v komunikácii na parc.č. KN-C 249/1
(KN-E 511) v k.ú. Benice.
Rodinný dom bude vykurovaný elektrickým sálavým podlahovým vykurovaním - CALEO
REG. Sekundárnym zdrojom tepla bude krbová vložka.
Napojenie stavby na el. energiu bude z existujúceho podperného bodu zo stĺpa, ktorý je
umiestnený na pozemku na pare. č. KN-C 249/1 (KN-E 511) v k.ú. Benice, na ktorý sa osadí
istiaca skriňa. Z nej bude zemou vedený kábel (KN-C 249/1 v k.ú. Benice), ktorý sa napojí do
novej elektromerovej skrine osadenej na hranici pozemku stavebníka parc.č. KN-C 249/6
v k.ú. Benice.
Rodinný dom bude vybavený bleskozvodom.
Vstup na pozemok bude zo západnej strany pozemku, z pozemku parc.č. KN-C 249/1 (KN-E
511) v k.ú. Benice. Bolo vydané rozhodnutie na zriadenie nového vjazdu z miestnej
komunikácie o šírke 3,5 m na napojenie novostavby rodinného domu na parc.č. KN-C 90/5
v k.ú. Benice.
Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry :
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok na viditeľnom 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.
S odpadom vzniknutým výkopových prác a počas realizácie stavby sa musí nakladať v súlade
so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady
o jeho uložení doložiť ku kolaudačnému konaniu.
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Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu uhradiť
podľa platných predpisov.
Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a prípojok inžinierskych sietí a urobiť
príslušné opatrenia proti ich poškodeniu .
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlej komunikácii, je potrebné
zabezpečiť jej ochranu pred znečistením.
Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteľností,
Stavbu realizovať ai v súlade s projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby.
Pred zahájením stavebných prác i e potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb.
Stavebné práce, pri ktorých môže dôjsť k prekročeniu povolenej hladiny hluku nesmú byť
vykonávané v čase nočného kľudu.
V zmysle § 420 ods. 1 zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) každý zodpovedá za škodu,
ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osôb.
Križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN.
Pred uložením vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky do telesa miestnej komunikácie je
stavebník povinný, v súlade s $ 8 zákona č 135/1961 Zb.. požiadať mesto Liptovsky Mikuláš o
vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ítzv. rozkopávkové povolenie').
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy,
oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, v
rozhodnutí pod č. MsÚ/ŽPD-2018/07476-002/MGa zo dňa 17.09.2018 povoľuje zriadenie
nového vjazdu z miestnej komunikácie na pare.č. KN-C 249/1 v k.ú. Benice.
Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie životného prostredia
a poľnohospodárstva pod č. MsU/ZP-2018/7026-02/LJu vydáva toto záväzné stanovisko
a dáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia na
povolenie stavby s malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Podmienky súhlasu:
1. Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby bol umožnený nerušený transport voľným
prúdením a zabezpečený dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v
súlade s normami kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana
ovzdušia.
- 2. Poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou musí byť
v súlade s STN EN 15287-1+A1 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.
3. Inštaláciu spaľovacieho zariadenia môžu vykonať len pracovníci odbornej
montážnej firmy.
- 4. Pri inštalácii zariadenia sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
5. Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad
o preukázaní posudzovania zhody od zariadení a stanovisko kominárskeho podniku.
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva, vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/009269-002MA súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v
súlade platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.
- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude
ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. Upozorňujeme
Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom
bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou
nakladať.
- Pri kolaudácií stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/009268-02/Mk: z
vodohospodárskeho hľadiska s výstavbou súhlasíme s pripomienkami:
- ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad o vykonaní skúšky vodotesnosti žumpy,
- odpadové vody akumulované v žumpách zneškodňovať odvozom do ČOV a na
výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze
odpadových vôd, najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže
vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec, alebo osoba poverená podľa
osobitného predpisu.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vydalo stanovisko
k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pod č. OU-LM-PLO-2018/0092962/Hra, súhlasí s podmienkami:
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané
toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a
porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pôdy do min. hĺbky 30 cm
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare. č.
C KN 90/5 vo vlastníctve žiadateľky.
Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu s
predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného
čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska.
Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.
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Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjadrení pod č. 5281/2018/PS súhlasí
s týmito pripomienkami:
LVS, a.s., dodá a namontuje vodomer Sensus 420 s trvalým prietokom Q3=4m3/h
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v typizovanej zostave so spätným ventilom.
Požadované množstvo vody na hasenie z verejného vodovodu (7,5 l/s) je možné
zabezpečiť len s použitím požiarneho čerpadla.
Krytie vodovodnej prípojky musí byť minimálne 1,5 m.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť detail osadenie poklopu zemného
ventilu.
Pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrebné predložiť našej spoločnosti žiadosť
na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, opravenú a doplnenú projektovú
dokumentáciu a ďalšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov.
V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok
za účelom odpisu, kontroly, resp. výmeny vodomeru.
Odkanalizovanie plánovaného rodinného domu do žumpy je dočasné. Po
vybudovaní verejnej kanalizácie v mestskej časti Benice je podľa § 23 ods. 2
Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
vlastník nehnuteľnosti povinný uzatvoriť s vlastníkom verejnej kanalizácie zmluvu
o pripojení, pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a splniť technické požiadavky
týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia.

Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. Žilina vo vyjadrení pre účely stavebného
povolenia pod č. 4300096456 súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú
nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Od uvedených energetických
zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z.5 a
bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových
prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite.
Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
- NN - poistková skriňa v majetku SSE-D na podpernom bode -pri č. 102
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x32 Ampér.
Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a
zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY
4x16 mm2 a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne
SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení,
pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE)
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE
musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné
blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky
príslušnej sadzby. Pred rozvádzačom merania RE musí byť voľný, rovný priestor
aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C
na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE.
Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať, Vami vybratá
odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o
podmienkach merania nájdete v dokumente “Zásady merania PDS” na našej
intemetovej stránke www.ssd.sk.
- Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si
realizuje žiadateľ na vlastné náklady, pričom je povinný rešpektovať “Všeobecné
podmienky k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej
sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
(ďalej SSD, a.s.)” zverejnené na www.ssd.sk.
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-

Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť
pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame
spolu s týmto vyjadrením.
Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSD, po splnení všetkých
podmienok tohto vyjadrenia a vybudovaní a označení elektrického prívodu vrátané
RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu
odberných íiiiest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná,
a.s. (ďalej SSD)" je potrebné predložiť do SSD:
„Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického
zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je
zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané
písomné potvrdenie o jeho prijatí. Každé vybudované energetické zariadenie
odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia (revíznu správu ód elektrického prívodu z odovzdávacieho
miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a
Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového
rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s §
39 ods. 9 Zákona o energetike.
SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto
priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom
daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice
elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto
charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb
viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým
vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto
sadzieb.
Po predložení a odsúhlasení dokladov uvedených v bode 8. bude potrebné
uzatvoriť Zmluvu o. združenej dodávke elektriny s Vami vybratým dodávateľom
elektriny, ktorý následne požiada SSD o montáž elektromera pre Vaše odberné
miesto. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané
(zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

K stavbe sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva
zo dňa 03.09.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 12.09.2018; Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa
30.08.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 12.09.2018;
Slovak Telekom a.s., zo dňa 07.09.2018; SPP-D zo dňa 12.09.2018; Stredoslovenská
distribučná, zo dňa 18.09.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 03.09.2018;
Orange Slovensko zo dňa 10.09.2018.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Dňa 29.10.2018 podali účastníci konania vlastníci susedných nehnuteľností Ing.
Denisa Palaj, Pod hájikom 102/3, 03101 Liptovský Mikuláš, Ida Fiačanová, Gálovany 35, 032
11 Gálovany, Ing. Alexander Benický, Benice 38, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ivan Fiačan,
Gálovany 35, 032 11 Gálovany, Ester Stanislavová, Benice 37,03101 Liptovský Mikuláš,
Marian Benický, Benická 142/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Milan Benický, Benice 19, 031
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01 Liptovský Mikuláš, Katarína Haragová, Berúce 36, 031 01 Liptovský Mikulá, Žofia
Gorecká, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42
Pribylina, Ján Gorecký, Liptovská Porubka 8, 033 01 Liptovský Hrádok, Beáta Kalafútová,
Pod Vinicou 207/60, 054 01 Levoča, konania Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032
23 Liptovská Sielnica, Roman Gorecký, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Žofia
Gorecká, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42
Pribylina, Ján Gorecký, Liptovská Porubka 8, 033 01 Liptovský Hrádok, Beáta Kalafútová,
Pod Vinicou 207/60, 054 01 Levoča, Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032 23
Liptovská Sielnica, Roman Gorecký, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš v zákonom
stanovenej lehote t.j. 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietky cit. :
Plánovaná stavba zasahuje do priestoru miestnej komunikácie (asfaltovej cesty), ktorá
v pôvodnom umiestnení po dobu niekoľko desiatok rokov slúži na prístup k viacerým
pozemkom a stavbám vo vlastníctve viacerých majiteľov. Samotná stavba rodinného domu je
umiestnená na samom okraji telesa cesty, pričom na základe predloženej žiadosti sa
predpokladá presah strechy nad susediacu cestu. Navyše, rozvádzač NN elektrickej prípojky
je umiestnený priamo v telese cesty. Jednotliví účastníci spojeného územného a stavebného
konania budú plánovanou stavbou obmedzení v užívaní nehnuteľností, ktoré vlastnia alebo
užívajú. Navyše, v prípade existujú viaceré okolnosti, ktoré by sa mali zohľadniť v rámci
prebiehajúceho konania:
A.
Existuje dôvodná pochybnosť, že geometrické plány, ktorým boli parcely č. 90/5,
249/6 a 249/7 zapísané do katastra nehnuteľností, boli zrealizované nesprávne, keďže nie sú v
súlade s historickými hranicami pozemkov a ich vizuálno-technickým odčlenením (jestvujúci
plot a cesta). Z tohto dôvodu namietame nesprávne a nezákonné osadenie stavebných
objektov. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
B.
Bez ohľadu na nesprávnosť alebo správnosť geometrických plánov máme podozrenie
nepresného jyzického zamerania parciel. Z tohto dôvodu namietame nesprávne a nezákonné
osadenie stavebných objektov. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
V prípade, že sa potvrdí domnienka ohľadne nesprávneho geometrického plánu alebo
nesprávneho vytýčenia parciel, čo by malo vplyv na reálnu výmeru parcely, je podľa nášho
názoru potrebné preskúmať aj súlad stavby s platným územným plánom, a to najmä v oblasti
dodržania platného koeficientu zastavanosti pozemku a územia, a teda namietame nesúlad s
územným plánom. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
C.

D.
Prípadné vlastníctvo parcely pod miestnou komunikáciou neznamená, že jej vlastník
(stavebník) je zároveň aj vlastníkom telesa miestnej komunikácie ako stavby, a že do nej môže
zasahovať bez výslovného súhlasu vlastníka stavby. To znamená, že okrem vlastníka musí s
výstavbou výslovne súhlasiť aj Mesto Liptovský Mikuláš, ako vlastník všetkých účelových
komunikácií v kú Benice, ktoré sú spolu s predmetnou komunikáciou postavené na parcele
registra E č. 511 v celkovej výmere 6544 m2. Vzhľadom na nepresnosti v meraní
predpokladáme, že podobne ako v prípade predmetnej komunikácie existujú aj ďalšie úseky
telesa miestnych komunikácií postavené na pozemkoch iných majiteľov nezje majiteľ
samotného telesa ako stavby, čo však nevytvára automatický nárok majiteľa takýchto
pozemkov na ich ľubovoľné využitie alebo zastavanie. Máme tiež za to, že predmetná časť
pozemku, na ktorom má byť postavená časť rodinného domu je zaťažená vecným bremenom
vzniknutým zo zákona, nakoľko, ako bolo už vyššie uvedené, táto časť pozemku predstavuje už
niekoľko desiatok rokov prístup k susediacim nehnuteľnostiam. Preto žiadame, aby stavebný
úrad požiadal Mesto Liptovský Mikuláš ako vlastníka existujúcej stavby o jednoznačné
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vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s inou výstavbou na mieste tejto stavby. V prípade
súhlasu zároveň žiadame o určenie spôsobu prístupu k nehnuteľnostiam, ku ktorým bol
doteraz prístup prostredníctvom predmetnej miestnej komunikácie, a to vrátane určenia
subjektu zodpovedného za výstavbu náhradnej komunikácie. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.
Vzhľadom na chýbajúce jednoznačné a právne záväzné vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš
namietame nesprávne a nezákonné osadenie stavebných objektov. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.
E.
Vzhľadom na zúženie miestnej komunikácie považujeme za potrebné preskúmať najmä
možnosti prístupu k pozemkom, ako aj dôsledky takéhoto kroku z pohľadu bezpečnosti
dopravy a požiarnej bezpečnosti, a to okrem iného aj z dôvodu identifikácie osoby alebo
inštitúcie zodpovednej za prípadné škody na zdraví alebo majetku (napríklad v dôsledku
požiaru alebo zranenia), ktoré obmedzením alebo úplným znemožnením prístupu k
nehnuteľnostiam napojeným na miestnu komunikáciu môžu nastať. ). Z tohto dôvodu
namietame nesprávne a nezákonné osadenie stavebných objektov. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.
F.
Upozorňujeme na nezvyčajne malé veľkosti a rozmiestnenie parciel 90/6, 90/7 a 90/8,
ktoré v nás vyvolávajú dojem, že mohli byť účelovo vytvorené s cieľom obchádzania zákona v
rámci Stavebného zákona alebo iných zákonov, napríklad v snahe obmedziť účasť
spolumajiteľov okolitých parciel v stavebnom konaní. Preto žiadame stavebný úrad, aby tento
argument bral na zreteľ. Nie je nám preto známe, či stavebný úrad koná so všetkými
dotknutými účastníkmi. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Nie je nám zrejmé, na základe čoho stavebný úrad začal stavebné konanie verejnou
G.
vyhláškou namiesto obvyklého postupu oznámením dotknutým osobám podľa odseku (1) §61
zákona č. 50/1970 Zb. (stavebného zákona). Odsek (4) toho istého paragrafu hovorí, že:
„ Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych
stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred
konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne
pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3."
Sme presvedčení, že táto stavba nenapĺňa literu zákona pre oznámenie začiatku
konania verejnou vyhláškou, pretože nie je „zvlášť rozsiahlou stavbou ani stavbou s
veľkým počtom účastníkov". Takisto sa nejedná o líniovú stavbu, hoci stavebník má
zámer stavať na telese miestnej komunikácie. Preto namietame neplatné začatie
stavebného konania a žiadame ho zrušiť. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
H.
Stavebný úrad na základe §61 zákona č. 50/1970 Zb. (stavebného zákona) upustil od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Podľa odseku (2) spomínaného paragrafu:
„ Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad
upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podkiadpre posúdenie navrhovanej stavby "
Vzhľadom na to, že stavebnému úradu s veľkou pravdepodobnosťou nebola známa väčšina
nami uvádzaných vážnych okolnosti, máme za to, že nebola splnená podmienka dobre
známych pomerov staveniska pre upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho
9

pojednávania. Z toho dôvodu bolo spojené územné a stavebné konanie začaté neplatne, a z
toho dôvodu nemôže ani skončiť právoplatným vydaním stavebného povolenia. Preto
namietame neplatné začatie stavebného konania a žiadame ho zrušiť. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.
Povolenie stavby tak, ako je navrhovaná, považujeme za zásah do našich vlastníckych
I.
práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky v čl. 20., keďže jej dôsledkom bude
obmedzený alebo úplne znemožnený prístup k nehnuteľnostiam v našom vlastníctve. Podľa
Odseku (4) §61 zákona č. 50/1970 Zb. (stavebného zákona):
„ Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené
týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí,
stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne."
Preto namietame „neprimerané obmedzenie či ohrozenie práv a oprávnených záujmov
účastníkov vo väčšom rozsahu,...", a žiadame stavebný úrad o zamietnutie žiadosti o
vydanie stavebného povolenia. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Okrem spoločných námietok všetkých nižšie podpísaných uvádzame aj jednotlivé
vyjadrenia všetkých, ktorí namietajú voči zamýšľanej stavbe:
1. Vyjadrenie účastníka konania Ing. Denisa Palaj, Pod hájikom 102/3, 03101
Liptovský Mikuláš
Cesta slúži na prístup k stavbe Hospodárska budova s prideleným súpisným číslom
109 na parcele 65/6. Realizáciou stavby v zamýšľanej podobe by došlo k
obmedzeniu prístupu k uvedenej nehnuteľnosti prostredníctvom existujúcej miestnej
komunikácie a tým k zamedzeniu jej riadneho užívania. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.
2. Vyjadrenie účastníka konania Ida Fiačanová, Gálovany 35, 032 11 Gálovany
Cesta slúži na prístup k stavbe Rodinný dom s prideleným súpisným číslom 1 na
parcele 88/1, ako aj k parcelám 87/2 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90/1, 89/2, 87/2.
Realizáciou stavby v zamýšľanej podobe by došlo k obmedzeniu prístupu k
uvedených nehnuteľnosti prostredníctvom existujúcej miestnej komunikácie a tým k
zamedzeniu jej riadneho užívania, ako aj k výraznému zníženiu hodnoty
nehnuteľností. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
3.

Vyjadrenie účastníka konania Ivan Fiačan, Gálovany 35, 032 11 Gálovany
Cesta slúži na prístup k parcelám 88/3 a 89/1. Realizáciou stavby v zamýšľanej
podobe by došlo k obmedzeniu prístupu k uvedených nehnuteľností prostredníctvom
existujúcej miestnej komunikácie a tým k zamedzeniu jej riadneho užívania, ako aj k
výraznému zníženiu hodnoty nehnuteľností. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.

4. Vyjadrenie účastníka konania Ing. Alexander Benický, Benice 38, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Cesta slúži na prístup k stavbe Rodinný dom s prideleným súpisným číslom 1 na
parcele 88/1, ako aj k parcelám 87/2 88/2, 89/2, 90/1, 89/2, 87/2. Realizáciou
stavby v zamýšľanej podobe by došlo k obmedzeniu prístupu k uvedených
nehnuteľnosti prostredníctvom existujúcej miestnej komunikácie a tým k
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zamedzeniu jej riadneho užívania, ako aj k výraznému zníženiu hodnoty
nehnuteľností. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
5. Vyjadrenie účastníka konania Ester Stanislavová, Benice 37,03101 Liptovský
Mikuláš
Cesta slúži na prístup k stavbe Rodinný dom s prideleným súpisným číslom 1 na
parcele 88/1, ako aj k parcelám 87/2 88/2, 89/2, 90/1, 89/2, 87/2. Realizáciou
stavby v zamýšľanej podobe by došlo k obmedzeniu prístupu k uvedených
nehnuteľnosti prostredníctvom existujúcej miestnej komunikácie a tým k
zamedzeniu jej riadneho užívania, ako aj k výraznému zníženiu hodnoty
nehnuteľností. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
6.

Vyjadrenie účastníka konania Marian Benický, Benická 142/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Cesta slúži na prístup k parcele 90/1 (parcelám E 1 a 23) . Realizáciou stavby v
zamýšľanej podobe by došlo k obmedzeniu prístupu k uvedených nehnuteľností
prostredníctvom existujúcej miestnej komunikácie a tým k zamedzeniu jej riadneho
užívania, ako aj k výraznému zníženiu hodnoty nehnuteľností. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.

7.

Vyjadrenie účastníka konania Milan Benický, Benice 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
Cesta slúži na prístup k parcele 90/1 (parcelám E 1 a 23), ako aj k ďalším parcelám
v užívaní. Realizáciou stavby v zamýšľanej podobe by došlo k obmedzeniu prístupu
k uvedených nehnuteľností prostredníctvom existujúcej miestnej komunikácie a tým
k zamedzeniu jej riadneho užívania, ako aj k výraznému zníženiu hodnoty
nehnuteľností. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.

8.

Vyjadrenie účastníka konania Katarína Haragová, Benice 36, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Cesta slúži na prístup k parcele 90/1 (parcelám E 1 a 23). Realizáciou stavby v
zamýšľanej podobe by došlo k obmedzeniu prístupu k uvedených nehnuteľností
prostredníctvom existujúcej miestnej komunikácie a tým k zamedzeniu jej riadneho
užívania, ako aj k výraznému zníženiu hodnoty nehnuteľností. Uvedenej námietke sa
nevyhovuje.

9.

Vyjadrenie účastníka konania Žofia Gorecká, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
Žiadam o preskúmanie dodržania minimálnych odstupov medzi stavbami, a to
najmä vzdialenosť od Rodinného domu na parcelách 91 a 92, ktorého som
spoluvlastníkom, ako aj koeficient zastavanosti pozemku berúc na zreteľ reálnu
vzdialenosť od telesa cesty. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.

10. Vyjadrenie účastníka konania Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42 Pribylina
Žiadam o preskúmanie dodržania minimálnych odstupov medzi stavbami, a to
najmä vzdialenosť od Rodinného domu na parcelách 91 a 92, ktorého som
spoluvlastníkom, ako aj koeficient zastavanosti pozemku berúc na zreteľ reálnu
vzdialenosť od telesa cesty. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
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11. Vyjadrenie účastníka konania Ján Gorecký, Liptovská Porubka 8, 033 01 Liptovský
Hrádok
Žiadam o preskúmanie dodržania minimálnych odstupov medzi stavbami, a to
najmä vzdialenosť od Rodinného domu na parcelách 91 a 92, ktorého som
spoluvlastníkom, ako aj koeficient zastavanosti pozemku berúc na zreteľ reálnu
vzdialenosť od telesa cesty. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
12. Vyjadrenie účastníka konania Beáta Kalafútová, Pod Vinicou 207/60, 054 01
Levoča
Žiadam o preskúmanie dodržania minimálnych odstupov medzi stavbami, a to
najmä vzdialenosť od Rodinného domu na parcelách 91 a 92, ktorého som
spoluvlastníkom, ako aj koeficient zastavanosti pozemku berúc na zreteľ reálnu
vzdialenosť od telesa cesty. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
13. Vyjadrenie účastníka konania Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032 23
Liptovská Sielnica
Žiadam o preskúmanie dodržania minimálnych odstupov medzi stavbami, a to
najmä vzdialenosť od Rodinného domu na parcelách 91 a 92, ako aj koeficient
zastavanosti pozemku berúc na zreteľ reálnu vzdialenosť od telesa cesty. Uvedenej
námietke sa nevyhovuje.
14. Vyjadrenie účastníka konania Roman Gorecký, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
Žiadam o preskúmanie dodržania
minimálnych odstupov medzi stavbami, a to
najmä vzdialenosť od Rodinného domu na parcelách 91 a 92, ktorého som
spoluvlastníkom, ako aj koeficient zastavanosti pozemku berúc na zreteľ reálnu
vzdialenosť od telesa cesty. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Z uvedených dôvodov všetci dolu podpísaní spoločne vznášanie námietky k tomuto konaniu:
Z dôvodov uvedených v bodoch G. a H. namietame neplatnosť začatia územného a
stavebného konania číslo MsÚ/ÚRsSP 2018/7769-02/AMi, a žiadame ho zrušiť.
Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Z dôvodu uvedenom v bode 1. preto namietame „neprimerané obmedzenie či
ohrozenie práv a oprávnených záujmov účastníkov vo väčšom rozsahu, ,a žiadame
stavebný úrad o zamietnutie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Uvedenej
námietke sa nevyhovuje.
Z dôvodov uvedených v bodoch A., B., C., D. a E. namietame nesprávne a nezákonné
osadenie stavebných objektov, a žiadame stavebný úrad o zamietnutie žiadosti o
vydanie stavebného povolenia. . Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Z dôvodov uvedených v bodoch A., B., C. žiadame o preverenie správnosti
geometrických plánov, ktorým boli parcely č. 90/5, 249/6 a 249/7 zapísané do katastra
nehnuteľností, ako aj platnosť ich nadobudnutia stavebníkom. Zároveň žiadame
vypracovanie a zapísanie nových geometrických plánov a zameranie a vytýčenie
parciel 90/5,249/6 a 249/7 s prihliadnutím na miestne historické hranice pozemkov.
Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Z dôvodu uvedeného v bode D. žiadame, aby stavebný úrad požiadal Mesto Liptovský
Mikuláš ako vlastníka existujúcej stavby o jednoznačné vyjadrenie súhlasu alebo
nesúhlasu s inou výstavbou na mieste tejto stavby. V prípade súhlasu zároveň žiadame
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o určenie spôsobu prístupu k nehnuteľnostiam, ku ktorým bol doteraz prístup
prostredníctvom predmetnej miestnej komunikácie, a to vrátane určenia subjektu
zodpovedného za výstavbu náhradnej komunikácie. Žiadame o preverenie, či
predmetná časť pozemku, na ktorom má byť postavená časť rodinného domu nie je
zaťažená vecným bremenom vzniknutým zo zákona, nakoľko, ako bolo už vyššie
uvedené, táto časť pozemku predstavuje už niekoľko desiatok rokov prístup k
susediacim nehnuteľnostiam. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Z dôvodu uvedeného v bode E. žiadame, aby stavebný úrad požiadal Odbor životného
prostredia a dopravy mesta Liptovský Mikuláš, Dopravný inšpektorát ORPZ SR
Liptovský Mikuláš a Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o záväzné stanoviská k tomuto
stavebnému konaniu, a to najmä o posúdenie bezpečnosti dopravy a spôsobe
zabezpečenia požiarnej ochrany v lokalite dotknutej čiastočným alebo úplným
znefunkčnením miestnej komunikácie. Uvedenej námietke sa nevyhovuje.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods.l zák.č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre právnych nástupcov
konania.
Odôvodnenie
Stavebník Andrea Gabonová, Podtureň 529, 033 01 Liptovský Hrádok, podal dňa
27.09.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rodinný dom“, kanalizačná
prípojka + žumpa, vodovodná prípojka na pozemku pare. č. KN-C 90/5, 249/1 v k. ú.
Benice, NN prípojka na pozemku pare.č. KN-C 90/5, 249/6, 249/1 (KN-E 511) v k.ú.
Benice. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Dňa 02.10.2018 stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie konania a upustil
od ústneho pojednávania, nakoľko sú pomery v danej lokalite známe. V konaní stavebný úrad
preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §
62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. V zákonom stanovenej
lehote boli k stavbe predložené účastníkmi konania námietky a pripomienky.
Doručené pripomienky a námietky od účastníkov konania:
Dôvody zamietnutia námietok účastníka konania:
Dňa 29.10.2018 podali účastníci konania vlastníci susedných nehnuteľností Ing.
Denisa Palaj, Pod hájikom 102/3, 03101 Liptovský Mikuláš, Ida Fiačanová, Gálovany 35, 032
11 Gálovany, Ing. Alexander Benický, Benice 38, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ivan Fiačan,
Gálovany 35, 032 11 Gálovany, Ester Stanislavová, Benice 37,03101 Liptovský Mikuláš,
Marian Benický, Benická 142/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Milan Benický, Benice 19, 031
01 Liptovský Mikuláš, Katarína Haragová, Benice 36, 031 01 Liptovský Mikulá, Žofia
Gorecká, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42
Pribylina, Ján Gorecký, Liptovská Porubka 8, 033 01 Liptovský Hrádok, Beáta Kalafútová,
Pod Vinicou 207/60, 054 01 Levoča, konania Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032
23 Liptovská Sielnica, Roman Gorecký, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Žofia
Gorecká, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42
Pribylina, Ján Gorecký, Liptovská Porubka 8, 033 01 Liptovský Hrádok, Beáta Kalafútová,
Pod Vinicou 207/60, 054 01 Levoča, Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032 23
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Liptovská Sielnica, Roman Gorecký, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš v zákonom
stanovenej lehote t.j. 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietky cit.:
Plánovaná stavba zasahuje do priestoru miestnej komunikácie (asfaltovej cesty), ktorá
v pôvodnom umiestnení po dobu niekoľko desiatok rokov slúži na prístup k viacerým
pozemkom a stavbám vo vlastníctve viacerých majiteľov. Samotná stavba rodinného domu je
umiestnená na samom okraji telesa cesty, pričom na základe predloženej žiadosti sa
predpokladá presah strechy nad susediacu cestu. Navyše, rozvádzač NN elektrickej prípojky
je umiestnený priamo v telese cesty. Jednotliví účastníci spojeného územného a stavebného
konania budú plánovanou stavbou obmedzení v užívaní nehnuteľností, ktoré vlastnia alebo
užívajú. Navyše, v prípade existujú viaceré okolnosti, ktoré by sa mali zohľadniť v rámci
prebiehajúceho konania:
A. Existuje dôvodná pochybnosť, že geometrické plány, ktorým boli parcely č. 90/5, 249/6 a
249/7 zapísané do katastra nehnuteľností, boli zrealizované nesprávne, keďže nie sú v súlade
s historickými hranicami pozemkov a ich vizuálno-technickým odčlenením (jestvujúci plot a
cesta). Z tohto dôvodu namietame nesprávne a nezákonné osadenie stavebných objektov.
Uvedenej námietke nebolo vyhovené z dôvodu, že stavebný úrad nie je oprávnený
spochybňovať už existujúce geometrické plány a overovať ich správnosť za ktorú zodpovedá
oprávnená osoba - geodet (je odborník so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním a
technickými znalosťami, ktoré mu umožňujú vykonávať v súčinnosti s inými odborníkmi
nasledujúce činnosti: určovať, merať a zobrazovať pozemky, trojrozmerné objekty, bodové
polia a trasy, zhromažďovať a interpretovať informácie vztiahnuté k pozemkom a ďalšie
geografické informácie, využívať tieto informácie pre plánovanie a efektívnu správu
pozemkov, morí, stavieb, ktoré sa na nich nachádzajú, zaoberať sa výskumom a ďalším
rozvojom vyššie uvedených aktivít). Ku konaniu bola doložená kópia katastrálnej mapy,
z ktorej je umiestnenie dotknutých parciel jasné.
K námietke účastníkov konania ohľadom zásahu plánovanej stavby do priestoru miestnej
komunikácie a umiestnenia rozvádzača do telesa komunikácie stavebný úrad uvádza:
plánovaná stavba rodinného domu nezasahuje do priestoru prístupovej komunikácie, bude
situovaná na pozemkoch stavebnícky. Prístupová komunikácia v súčasnosti zasahuje do
pozemku parc.č. KN-C 249/6 vk.ú. Benice, ale podľa správnosti má byť umiestnená na
pozemku parc.č. KN-C 249/1 v k.ú. Benice. Z uvedeného vyplýva, že komunikácia je na
pozemku Andrei Gabonovej neoprávnene a umiestnenie stavby rodinného domu v zmysle
priloženej situácie, nebude na hranici s pozemkom cesty, ale bude vzdialená 3,0 m od
komunikácie. Osadenie rozvádzača NN prípojky je v zmysle situačného plánu umiestnený na
hranici pozemku parc.č. KN-C 249/6 v k.ú. Benice a nie v telese cesty.
B. Bez ohľadu na nesprávnosť alebo správnosť geometrických plánov máme podozrenie
nepresného fyzického zamerania parciel. Z tohto dôvodu namietame nesprávne a nezákonné
osadenie stavebných objektov. Uvedenej námietke nebolo vyhovené z dôvodu, že spor
ohľadom hraníc pozemkov môže byť riešením občiansko-právneho konania.
C. V prípade, že sa potvrdí domnienka ohľadne nesprávneho geometrického plánu alebo
nesprávneho vytýčenia parciel, čo by malo vplyv na reálnu výmeru parcely, je podľa nášho
názoru potrebné preskúmať aj súlad stavby s platným územným plánom, a to najmä v oblasti
dodržania platného koeficientu zastavanosti pozemku a územia, a teda namietame nesúlad s
územným plánom. Uvedenej námietke nebolo vyhovené z dôvodu, že sa nepotvrdila
domnienka ohľadne nesprávneho geometrického plánu, alebo nesprávneho vytýčenia parciel,
ktorý stavebný úrad nespochybňuje. Navrhovaná stavba rodinného domu je v súlade
s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, nachádza sa v obytnom území s prevahou
rodinných domov charakteristickom nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov
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s maximálne dvoma nadzemnými podlažiami as 30 % zastavanosťou pozemku, čo uvedená
stavba spĺňa.
D. Prípadné vlastníctvo parcely pod miestnou komunikáciou neznamená, že jej vlastník
(stavebník) je zároveň aj vlastníkom telesa miestnej komunikácie ako stavby, a že do nej môže
zasahovať bez výslovného súhlasu vlastníka stavby. To znamená, že okrem vlastníka musí s
výstavbou výslovne súhlasiť aj Mesto Liptovský Mikuláš, ako vlastník všetkých účelových
komunikácií v kú Benice, ktoré sú spolu s predmetnou komunikáciou postavené na parcele
registra E č. 511 v celkovej výmere 6544 m2. Vzhľadom na nepresnosti v meraní
predpokladáme, že podobne ako v prípade predmetnej komunikácie existujú aj ďalšie úseky
telesa miestnych komunikácií postavené na pozemkoch iných majiteľov než je majiteľ
samotného telesa ako stavby, čo však nevytvára automatický nárok majiteľa takýchto
pozemkov na ich ľubovoľné využitie alebo zastavanie. Máme tiež za to, že predmetná časť
pozemku, na ktorom má byť postavená časť rodinného domu je zaťažená vecným bremenom
vzniknutým zo zákona, nakoľko, ako bolo už vyššie uvedené, táto časť pozemku predstavuje už
niekoľko desiatok rokov prístup k susediacim nehnuteľnostiam. Preto žiadame, aby stavebný
úrad požiadal Mesto Livtovský Mikuláš ako vlastníka existujúcej stavby o jednoznačné
vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s inou výstavbou na mieste tejto stavby. V prípade
súhlasu zároveň žiadame o určenie spôsobu prístupu k nehnuteľnostiam, ku ktorým bol
doteraz prístup prostredníctvom predmetnej miestnej komunikácie, a to vrátane určenia
subjektu zodpovedného za výstavbu náhradnej komunikácie. Uvedenej námietke nebolo
vyhovené. Stavebný úrad má za to, že sa jedná o parcelu č. KN-C 249/6 v k.ú. Benice, ktorá
je vo vlastníctve stavebníčky. Na liste vlastníctva č. 549 v k.ú. Benice, na predmetnom
pozemku nie je zapísaná žiadna ťarcha a spôsob využívania pozemku je - skaly, svahy,
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok. Z uvedeného vyplýva, že mesto Liptovský Mikuláš nie je vlastník pozemku
a teleso nespevnenej komunikácie nie je evidované v jeho majetku a teda sa k umiestneniu
stavby nevyjadroval ako spoluvlastník parcely alebo stavby.
Vzhľadom na chýbajúce jednoznačné a právne záväzné vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš,
namietame nesprávne a nezákonné osadenie stavebných objektov. Uvedenej námietke nebolo
vyhovené z dôvodu, že tvrdenie je závadzajúce.
E. Vzhľadom na zúženie miestnej komunikácie považujeme za potrebné preskúmať najmä
možnosti prístupu k pozemkom, ako aj dôsledky takéhoto kroku z pohľadu bezpečnosti
dopravy a požiarnej bezpečnosti, a to okrem iného aj z dôvodu identifikácie osoby alebo
inštitúcie zodpovednej za prípadné škody na zdraví alebo majetku (napríklad v dôsledku
požiaru alebo zranenia), ktoré obmedzením alebo úplným znemožnením prístupu k
nehnuteľnostiam napojeným na miestnu komunikáciu môžu nastať). Z tohto dôvodu
namietame nesprávne a nezákonné osadenie stavebných objektov. Uvedenej námietke nebolo
vyhovené. Dňa 21.11.2018 došlo k dohode medzi účastníkmi konania ohľadom umiestnenia
a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam.
F. Upozorňujeme na nezvyčajne malé veľkosti a rozmiestnenie parciel 90/6, 90/7 a 90/8,
ktoré v nás vyvolávajú dojem, že mohli byť účelovo vytvorené s cieľom obchádzania zákona v
rámci Stavebného zákona alebo iných zákonov, napríklad v snahe obmedziť účasť
spolumajiteľov okolitých parciel v stavebnom konaní. Preto žiadame stavebný úrad, aby tento
argument bral na zreteľ. Nie je nám preto známe, či stavebný úrad koná so všetkými
dotknutými účastníkmi. Uvedenej námietke nebolo vyhovené. Stavba rodinného domu sa
bude nachádzať na pozemku pare.č KN-C 90/5 v k.ú. Benice, ktorý susedí s pozemkom
pare.č. KN-C 90/6 v k.ú. Benice, ktorý je vo vlastníctve stavebníčky. Vzhľadom na
vzdialenosť navrhovanej stavby od okolitých parciel a vzhľadom k veľkému počtu vlastníkov
susedných nehnuteľností (napr. pare.č. KN-C 90/7, 249/2, 249/1, 91, 92, 90/6, 90/4 v k.ú.
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Benice) stavebný úrad postupoval formou doručovania verejnou vyhláškou v zmysle § 26
odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní cit.:
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na
úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Účastníkmi konania sú vlastníci dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s
predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatní účastníci konania v zmysle §59
stavebného zákona č. 50/1976 Z.z.. Na základe uvedeného konštatujeme, že stavebný úrad
v predmetnom konám konal so všetkými účastníkmi.
G. Nie je nám zrejmé, na základe čoho stavebný úrad začal stavebné konanie verejnou
vyhláškou namiesto obvyklého postupu oznámením dotknutým osobám podľa odseku (1) §61
zákona č. 50/1970 Zb. (stavebného zákona). Odsek (4) toho istého paragrafu hovorí, že:
„ Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách,
stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí
stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania,
prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty
určenej podľa odseku 3. "
Sme presvedčení, že táto stavba nenapĺňa literu zákona pre oznámenie začiatku konania
verejnou vyhláškou, pretože nie je „zvlášť rozsiahlou stavbou ani stavbou s veľkým počtom
účastníkov”. Takisto sa nejedná o líniovú stavbu, hoci stavebník má zámer stavať na telese
miestnej komunikácie. Preto namietame neplatné začatie stavebného konania a žiadame ho
zrušiť. Uvedenej námietke nebolo vyhovené. Stavebný úrad začal konanie oznámením
o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou, postupoval tak
v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, lebo máme za to, že sa jedná o stavbu s veľkým
počtom účastníkov konania (najmä pare.č. KN-C 90/7, 249/1, 249/2, 91, 92, 90/6, 90/4 v k.ú.
Benice a ostatní účastníci v zmysle stavebného zákona § 59 ods. 1 stavebného zákona). Počet
účastníkov je veľký a teda postup doručovania formou verejnej vyhlášky bol oprávnený.
H. Stavebný úrad na základe §61 zákona č. 50/1970 Zb. (stavebného zákona) upustil od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Podľa odseku (2) spomínaného paragrafu:
„ Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť,
ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby"
Vzhľadom na to, že stavebnému úradu s veľkou pravdepodobnosťou nebola známa väčšina
nami uvádzaných vážnych okolnosti, máme za to, že nebola splnená podmienka dobre
známych pomerov staveniska pre upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho
pojednávania. Z toho dôvodu bolo spojené územné a stavebné konanie začaté neplatne, a z
toho dôvodu nemôže ani skončiť právoplatným vydaním stavebného povolenia. Preto
namietame neplatné začatie stavebného konania a žiadame ho zrušiť. Uvedenej námietke
nebolo vyhovené. Dňa 27.09.2018 bola podaná žiadosť od stavebníčky Andrei Gabonovej,
v ktorej boli doložené všetky potrebné doklady, stanoviská a projektová dokumentácia.
Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie stavby rodinného domu dospel
k záveru, že žiadosť je úplná a jasná a teda upustil od ústneho pojednávania.
I. Povolenie stavby tak, ako je navrhovaná, považujeme za zásah do našich vlastníckych práv
garantovaných Ústavou Slovenskej republiky v čl. 20., kedze jej dôsledkom bude obmedzený
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alebo úplne znemožnený prístup k nehnuteľnostiam v našom vlastnícke. Podľa Odseku (4)
§61 zákona č. 50/1970 Zb. (stavebného zákona):
„ Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmito
zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené
záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad
žiadosť o stavebné povolenie zamietne."
Preto namietame „neprimerané obmedzenie či ohrozenie práv a oprávnených záujmov
účastníkov vo väčšom rozsahu,...", a žiadame stavebný úrad o zamietnutie žiadosti o vydanie
stavebného povolenia. Uvedenej námietke nebolo vyhovené. Dňa 21.11.2018 došlo k dohode
medzi účastníkmi konania ohľadom umiestnenia a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam.
Zhrnutie vyjadrení jednotlivých účastníkov konania (uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, konkrétne pri jednotlivých menách): Ing. Denisa Palaj, Pod hájikom 102/3,
03101 Liptovský Mikuláš, Ida Fiačanová, Gálovany 35, 032 11 Gálovany, Ing. Alexander
Benický, Benice 38, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ivan Fiačan, Gálovany 35, 032 11 Gálovany,
Ester Stanislavová, Benice 37,03101 Liptovský Mikuláš, Marian Benický, Benická 142/4,
031 01 Liptovský Mikuláš, Milan Benický, Benice 19, 031 01 Liptovský Mikuláš, Katarína
Haragová, Benice 36, 031 01 Liptovský Mikulá, Žofia Gorecká, Benice 22, 031 01 Liptovský
Mikuláš, Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42 Pribylina, Ján Gorecký, Liptovská Porubka
8, 033 01 Liptovský Hrádok, Beáta Kalafútová, Pod Vinicou 207/60, 054 01 Levoča, konania
Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032 23 Liptovská Sielnica, Roman Gorecký,
Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš sa týkali obmedzenia prístupu ku konkrétnym stavbám
a pozemkom, ktoré budú realizáciou stavby v zamýšľanej podobe obmedzené a tým bude
zamedzený ich riadne užívanie. Námietkam nebolo vyhovené z dôvodu, že došlo k dohode
ohľadom umiestnenia a zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam.
Zhrnutie vyjadrení jednotlivých účastníkov konania (uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, konkrétne pri jednotlivých menách): Žofia Gorecká, Benice 22, 031 01
Liptovský Mikuláš, Jarmila Kováčová, Pribylina 508, 032 42 Pribylina, Ján Gorecký,
Liptovská Porubka 8, 033 01 Liptovský Hrádok, Beáta Kalafútová, Pod Vinicou 207/60, 054
01 Levoča, Iveta Harichová, Dlhá Lúka - Kvačany 213, 032 23 Liptovská Sielnica, Roman
Gorecký, Benice 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktoré sa týkali cit.: preskúmania dodržania
minimálnych odstupov medzi stavbami, a to najmä vzdialenosť od Rodinného domu na
parcelách 91 a 92, ktorého sú spoluvlastníkmi, ako aj koeficient zastavanosti pozemku berúc
na zreteľ reálnu vzdialenosť od telesa cesty. Námietkam nebolo vyhovené. Stavba rodinného
domu bude umiestnená na pozemkoch pare.č. KN-C 90/5, 249/6 v k.ú. Benice, ktoré sú vo
vlastníctve stavebnícky. Umiestnenie stavby je v súlade s vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., § 6 odst. 4, 6 cit.:
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými
domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných
miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc
pozemkov.
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť
najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy
umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
Odst. 4 sa týka dodržania vzdialeností medzi rodinnými domami. V našom prípade máme za
to, že existujúca stavba umiestnená na pozemku pare.č. KN-C 91, 92 v k.ú. Benice v zmysle
listu vlastníctva č. 13 a 252 v k.ú. Benice nie je zapísaná ako stavba Rodinného domu, na
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predmetných pozemkoch je definovaný druh pozemku t.j. zastavaná plocha a nádvorie
a spôsob využívania pozemku (17) čo je pozemok, na ktorom je postavená budova bez
označenia súpisným číslom. Z vyššie uvedeného vyplýva, že keďže sa jedná o stavbu, ktorá
nie je zapísaná na liste vlastníctva ako rodinný dom sú námietky neopodstatnené, ale aj
napriek tomu je umiestnenie navrhovanej stavby v súlade s vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., stavba je v súlade s územným plánom
a index zastavanej plochy je max. 30%.
Vznesené námietky k tomuto konaniu:
Z dôvodov uvedených v bodoch G. a H. namietame neplatnosť začatia územného a
stavebného konania číslo MsÚ/ÚRsSP 2018/7769-02/AMi, a žiadame ho zrušiť. Uvedenej
námietke nebolo vyhovené, z dôvodu vyššie uvedených odôvodnení, ktoré sú pri
jednotlivých bodoch rozpísané.
Z dôvodu uvedenom v bode /.. preto namietame „neprimerané obmedzenie či ohrozenie práv
a oprávnených záujmov účastníkov vo väčšom rozsahu ,a žiadame stavebný úrad o
zamietnutie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Uvedenej námietke nebolo vyhovené
z dôvodu vyššie uvedeného odôvodnenia, ktoré je pri konkrétnom bode.
Z dôvodov uvedených v bodoch A., B., C., D. a E. namietame nesprávne a nezákonné
osadenie stavebných objektov, a žiadame stavebný úrad o zamietnutie žiadosti o vydanie
stavebného povolenia. Uvedenej námietke nebolo vyhovené, z dôvodu vyššie uvedených
odôvodnení, ktoré sú pri jednotlivých bodoch rozpísané.
Z dôvodov uvedených v bodoch A., B., C. žiadame o preverenie správnosti geometrických
plánov, ktorým boli parcely č. 90/5, 249/6 a 249/7 zapísané do katastra nehnuteľností, ako aj
platnosť ich nadobudnutia stavebníkom. Zároveň žiadame vypracovanie a zapísanie nových
geometrických plánov a zameranie a vytýčenie parciel 90/5,249/6 a 249/7 s prihliadnutím na
miestne historické hranice pozemkov. Uvedenej námietke nebolo vyhovené, z dôvodu vyššie
uvedených odôvodnení, ktoré sú pri jednotlivých bodoch rozpísané.
Z dôvodu uvedeného v bode D. žiadame, aby stavebný úrad požiadal Mesto Liptovský
Mikuláš ako vlastníka existujúcej stavby o jednoznačné vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s
inou výstavbou na mieste tejto stavby. V prípade súhlasu zároveň žiadame o určenie spôsobu
prístupu k nehnuteľnostiam, ku ktorým bol doteraz prístup prostredníctvom predmetnej
miestnej komunikácie, a to vrátane určenia subjektu zodpovedného za výstavbu náhradnej
komunikácie. Žiadame o preverenie, či predmetná časť pozemku, na ktorom má byťpostavená
časť rodinného domu nie je zaťažená vecným bremenom vzniknutým zo zákona, nakoľko, ako
bolo už vyššie uvedené, táto časť pozemku predstavuje už niekoľko desiatok rokov prístup k
susediacim nehnuteľnostiam. Uvedenej námietke nebolo vyhovené, z dôvodu vyššie
uvedeného odôvodnenia, ktoré je pri konkrétnom bode.
Z dôvodu uvedeného v bode E. žiadame, aby stavebný úrad požiadal Odbor životného
prostredia a dopravy mesta Liptovský Mikuláš, Dopravný inšpektorát ORPZ SR Liptovský
Mikuláš a Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o záväzné stanoviská k tomuto stavebnému
konaniu, a to najmä o posúdenie bezpečnosti dopravy a spôsobe zabezpečenia požiarnej
ochrany v lokalite dotknutej čiastočným alebo úplným znefunkčnením miestnej komunikácie.
Uvedenej námietke nebolo vyhovené, z dôvodu vyššie uvedeného odôvodnenia, ktoré je pri
konkrétnom bode rozpísané.
Na základe riešenia mesta Liptovský Mikuláš, odbor CD, PK a VP, ohľadom prístupu na
pozemok stavebníčky, bol vykonaný štátny stavebný dohľad.
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Dňa 02.11.2018 bol vykonaný štátny stavebný dohľad na pozemkoch parc.č. KN-C 249/1
v k.ú. Benice, miestna komunikácia, v miestach susediacich s pozemkom parc.č. KN-C 90/5,
249/6 v k.ú. Benice vo vlastníctve Andrei Gabonovej, ktorým bolo zistené, že na pozemku
stavebnícky je odstránená ornica hr. cca. 35 cm čo je v súlade so stanoviskom Okresného
úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-LM-PLO-2018/0092962/Hra. Bolo zrealizované vytýčenie hraníc pozemku a stavby, čím bolo zistené, že existujúca
cesta s nespevneným povrchom staršieho dáta zasahuje na pozemok stavebníčky. Z dôvodu,
že touto prístupovou komunikáciou je zabezpečený prístup apríjazd k ďalším stavbám a na
pozemky iných vlastníkov, stavebný úrad plánoval konanie prerušiť až do vysporiadania
majetko-právnych vzťahov a stavebných úprav na komunikácii. Stavebný úrad mal za to, že je
vecou mesta Liptovský Mikuláš, aby sa povrch komunikácie upravil tak, aby bol možný
príjazd k susediacim nehnuteľnostiam a k pozemkom. Pozemok parc.č. KN-C 249/6 v k.ú.
Benice, ktorý bol dlhé roky neoprávnene využívaný ako prístupová komunikácia sa uvoľnil.
V zmysle podaných námietok od účastníkov konania, ktoré boli stavebnému úradu doručené
dňa 29.10.2018 (do spisu príslušného referenta, boli doložené dňa 03.11.2018). stavebný úrad
pod č. MsÚ/ÚRaSP 2018/7769-03/AMi zo dňa 05.11,2018 oznámil pokus o dosiahnutie
dohody účastníkov konania v súlade s ustanovením § 137 ods. 1 stavebného zákona a pozval
účastníkov konania a mesto Liptovsky Mikuláš, útvar hlavného architekta, oddelenie CD. PK
a VP. oddelenie maietko-právne, na ústne pojednávanie vo veci pokusu o dosiahnutie dohody,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21.11.2018.
Poverení zamestnanci príslušných oddelení mesta Liptovsky Mikuláš boli prizvaní z dôvodu.
že námietky boli smerované hlavne k obmedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam
prostredníctvom komunikácie, ktorá momentálne leží na pozemku parc.č. KN-C 249/1 ÍKN-E
511) v k.ú. Benice. ktorý je vo vlastníctve mesta Liptovsky Mikuláš. Štúrova L 031 01
Liptovsky Mikuláš a neoprávnene na pozemku parc.č. KN-C 249/6 v k.ú. Benice vo
vlastníctve stavebníčky.
Na predmetnom konaní došlo k dohode medzi účastníkmi konania, stavebníčkou Andreou
Gabonovou a mestom Liptovsky Mikuláš, ktorá znie: mesto Liptovsky Mikuláš zrealizuje na
pozemku parc.č. KN-C 249/1 (KN-E 511) v k.ú. Benice. smerujúcemu k pozemkom parc.č.
KN-C 88/2. 89/L 90/7. 65/1 a iné, v k.ú. Benice. jednopruhovú, obojsmernú, nespevnenú
prístupovú komunikáciu s povrchovou úpravou makadam alebo asfaltová drť. Do času, kým
nebude cesta zrealizovaná, stavebníčka Andrea Gabonová nebude realizovať oplotenie (nie je
ani súčasťou stavebného povolenia) svojho pozemku a vlastníci pozemkov, ktorí využívajú
komunikáciu na prístup k svojim pozemkom budú využívať existujúcu cestu až do času kým
nebude cesta presunutá na pozemok parc.č. KN-C 249/1 ÍKN-E 511) v k.ú. Benice. Všetci
prítomní účastníci konania súhlasili. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocou, stavebný
dozor bude vykonávať Ing. Anton Minárik, Prievidzká 96, Nitrianske Pravno č. opr. Ev.č.
04959*10*. Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia. Umiestnenie rodinného domu a následná realizácia nie je v rozpore
so zámermi mesta a schválenou dokumentáciou. Územný plán sídelného útvaru (ÚPN SÚ)
Liptovský Mikuláš bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva pod č. 115/2010 dňa
16.12.2010 a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) pod č.
7/VZN/2010 dňa 16.12.2010. Z hľadiska územnoplánovacieho sa navrhovaná stavba
rodinného domu nachádza v obytnom území s prevahou rodinných domov charakteristickom
nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s maximálne dvoma nadzemnými
podlažiami a s 30 % zastavanosťou pozemku. Navrhovaná stavba je umiestnená v dostatočnej
vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov, t.j. spĺňa podmienky § 6 ods.4 vyhlášky č.
532/2002 Z.z., a to možnosť ďalšej výstavby na susedných nehnuteľnostiach bez obmedzenia
predpísanej vzdialenosti rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov.
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Stavebný úrad preskúmal projektovú dokumentáciu stavby, vyjadrenia dotknutých
orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v§-e43da43e stavebného
zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku 532/2002 Z.z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby rodinného
domu a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie,
resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Vlastníctvo bolo preukázané:
Výpisom z listu vlastníctva č. 549 k.ú. Benice.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka
60 písm. „ b 50,00 € a položka 60 písm. „d“: spevnené plochy - 30,00 € bol uhradený na
mestskom úrade Liptovský Mikuláš.
Poučenie :
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina.
Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V,
Ing. J»n Blcháč PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle §59 sa toto oznámenie
doručuje formou verejnej vyhlášky
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Na vedomie
- Andrea Gabonová, Podtureň 529, 033 01 Liptovský Hrádok
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto - s doručením odd. CD, PK a VP, oddelenie ŽP a
poľnohospodárstva
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, ŠVS, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš Liptovská Ondrašová
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Ing. Jozef Kuchťák, č. 859, 029 55 Novoť - projektant
- Ing. Anton Minárik, Prievidzká ul. 96, 972 13 Nitrianske Pravno - stavebný dozor

1 9 12 2018
Zvesené dňa:
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Oznámené na web. stránke ... VA.ť..V?..........dňa: ..
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