
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsU/URaSP 2018/7360-19/MDu V Liptovský Mikuláš, dňa 30.11.2018

Stavebníci: Vladimír Puchý , nábr. Dr. A. Stodolu 1769/52, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica-
Nábrežie a Silvia Puchá, Vrbická 1944/3, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- Nábrežie 

v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto
Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebníci Vladimír Puchý , nábr. Dr. A. Stodolu 1769/52, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- 
Nábrežie a Silvia Puchá, Vrbická 1944/3, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- Nábrežie v zastúpení 
Ing. Miroslav Neumann, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto podal dňa 
12.09.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku pare. č. 
KN-C 1001/19, KN-C 1001/20, KN-C 1001/21 a KN-C 1001/22 k.ú. Iľanovo. 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 písmeno a) zák.č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní 
podľa ustanovenia §37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „Rodinný dom“ na pozemku pare. č. KN-C 1001/19, KN-C 1001/20, KN-C 1001/21 a KN-C 
1001/22 k.ú. Iľanovo sa podľa §39, 39 a, ods. 1) a §66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje.

Druh a účel povoľovanej stavby: rodinný dom 

Popis stavby:
Navrhovaná novostavba je jednopodlažný nepodpivničený dom s obytným podkrovím a pultovými 

strechami opatrenými bleskozvodom. Parkovanie je zabezpečené na spevnenej ploche (zámková 
dlažba) pred domom a v garáži.

Rodinný dom bude elektrickou prípojkou napojený na rozvod elektriky, odkanalizovaný bude do 
žumpy a pitná voda bude zabezpečená z vŕtanej studne.

I.NP - garáž, závedrie, chodba, sklad, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, komora, 2x wc, 3x izba , 
2x kúpeľňa, šatník, tech. miestnosť, schodisko; 

podkrovie - schodisko, chodba, pracovňa, sklad;
Technické údaje stavby :
- úžitková plocha
- zastavaná plocha
- obytná plocha

219,56 m2 
229,38 m2 
89,45 m2 

1045,31 m3- obostavaný priestor 
1 bytová jednotka
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Objektová skladba povoľovanej stavby:
Objekt SO 01 - Rodinný dom - vodovodná prípojka+ studňa, kanalizačná prípojka+ žumpa,

elektrická prípojka
Objekt SO 02 - Spevnené plochy 
Objekt SO 02 - Oplotenie

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Vladimír Genšiniak- architektúra, tepelnotechnické posúdenie stavby; Ing. Vladimír Hnojčík - 
statika; Ing. Vladimír Genšiniak, Ing. Veronika Miškovičová- vodovodná, kanalizačná prípojka 
zdravotechnika, vykurovanie; Ing. Peter Gebura - NN prípojka, elektroinštalácia; Ing. Marek 
Jakubiak- požiarna ochrana - sú to odborne spôsobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnosť 
a úplnosť projektovej dokumentácie.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky pare. č. KN-C 1001/19, KN-C 1001/20, KN-C 1001/21 a KN-C 1001/22 k.ú. Iľanovo na 
liste vlastníctva č. 593 je vedený ako orná pôda.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie na trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy pod č. OU-LM-PLO-2018/011040-3/HRA zo dňa 12.11.2018.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii - situácie spracovanej na 
podklade katastrálnej mapy.
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 1001/19, KN-C 1001/20, KN-C 1001/21 a 

KN-C 1001/22 k.ú. Iľanovo 2,0 m od hranice pozemku pare. č. KN-E 363/1 k.ú. Iľanovo a 6,131 m od 
hranice pozemku pare. č. KN-C 1001/8 k.ú. Iľanovo. Od miestnej komunikácie na pare. č. KN-C 501/1 
k.ú. Iľanovo je stavba umiestnená vo vzdialenosti 6,0 m.

Celá stavba bude max. pôdorysného rozmeru 22,110 x 13,57 m. Výška strechy rodinného domu 
bude max. + 6,650 m od kóty ± 0,000 m kde kóta ± 0,000 m je určená cca 0,400 m od upraveného 
terénu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Napojenie na komunikačnú sieť: prístup na pozemok sa zabezpečí zriadením nového vjazdu z ulice 
Ohrady, par. č. KN-C 505/1 povoleného rozhodnutím mesta Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ŽPD- 
2018/07797-002/MGa zo dňa 0L10.2018.
- prípojka NN - na jestvujúcom podpernom bode (stĺpe) NN vedenia bude osadená prípojková 
skrinka, tá sa novým káblom pripojí na vzdušné vedenie. Z prípojkovej skrine káblovým vedením 
CY KY -J 4x10 v dĺžke 18 m bude pripojený ekletromerový rozvádzač ER s hl. ističom 25A (osadený 
na hranici pozemku, verejne prístupný). Domový rozvádzač RS bude napojený káblom CYKY-J 4x10 
a CYKY-0 3x1,5 vedení zemou na ER v dĺžke 29 m, bude vedená cez pozemky pare.č. KN-C 501/1, 
KN-C 1001/20, KN-C 1001/21 a KN-C 1001/22 k.ú. Iľanovo,
- kanalizačná prípojka - bude z PVC DN 150 v dĺžke cca 4 m vedená cez revíznu šachtu do 
betónovej žumpy s objemom 11 m3 osadenej na pozemku na parcele KN-C 1001/21 k.ú. Iľanovo vo 
vzdialenosti 3,0 m od pozemku na pare.č. KN-C 501/1 k.ú. Iľanovo,
-vodovodná prípojka - bude HD PE DN 25x3,0 mm o celkovej dĺžke 10,8 m napojená na vŕtanú
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studňu, povolenú mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ŽP- 2018/7358-03/LJu zo dňa 12.10.2018 
umiestnenú na pozemku KN-C 1001/21 k.ú. Iľanovo,
- plynová prípojka- bez prípojky
- vykurovanie - bude teplovodné podlahové, zdroj tepla bude TC vzduch-voda, doplnkové kúrenie 
zabezpečia krbové kachle
-dažďové vody - budú odvádzané pomocou zvodov do vsakovacej šachty umiestnenej na pozemku 
pare.č. KN-C 1001/19 k.ú. Iľanovo,
- spevnené polochy - pozostávajú z domového vjazdu, odstavných plôch pre autá a chodníkov, šírka 
vjazdu je 5,5 m, v prevedení zámkovej dlažby - cca 109,33 m2
- oplotenie - oplotenie výšky 1,6 m v celkovej dĺžke cca 114 m bude realizované pomocou oceľových 
stĺpikov a pletiva

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä zákon č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať :
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia 
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb - obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavby.
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.
- Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade 
nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby 
ojej predĺženie.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky
Zhotovíte!’ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.l, písm. d, 
stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť 
zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /Obchodný 
zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou
osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá: stavebník

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska 
architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe /§ 
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD,
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby, - na 
stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia 
stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateľa, stavebný 
dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum
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stavebného povolenia,
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných 
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to nie je 
možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada škody sa 
rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka); 
rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného úradu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb 
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 

odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- zhotovíte!’ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,
- požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vyhovovať skutočným hodnotám požiarnej 
odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. 
a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov - skutočné požiarne odolnosti 
stavebných konštrukcií predložiť ku kolaudácii,
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné finančné 
náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, 
ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a 
nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, 
taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na priľahlých pozemkoch a stavbách 
s ohľadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie.
- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnuteľností.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
SSE - Distribúcia a.s. Žilina :

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné 
vedenia a podperné body.Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo 
v zmysle zákona 251/2012 Z.z., 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 SSD na podpernom bode
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In =3x25 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 musi vyhovovať platnému
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súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť 
splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom 
RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.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 na našej intemetovej stránke www.ssd.sk.
Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých 
nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na 
vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu 

s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame na požiadanie.
SSD upozorňujeme 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.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy 
odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúce vyhlášky.Pri 
kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri 
výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a 
zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne 
iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hneď odvážať. Pri nakladaní s odpadmi uprednostniť ich zhodnotenie v povolenom zariadení 
(napr. mobilné zriadenia na zhodnotenie stavebných odpadov). 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.
S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský 
Mikuláš. Zároveň Vás upozorňujeme, že mestská časť Iľanovo (celé územie obce okrem 
zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 m od jeho hranice), spadá podľa vyhlášky 
MZP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch pod 
územia, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa 
hnedého.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. 
správyochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP, Lipt. Mikuláš
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

Stavba bude v súlade s územným plánom obce Liptovský Mikuláš
- pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 
predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie
zemné práce vykonať tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo k pôdnej 
erózii. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín ( ako napr. zlatobyľ kanadská/Solitago 
canadensis/, netýkavka žliazkatá/lmpatiens glandufilera/, pohánkovec japonský/Falopia japonica/ 
a iné.) je vlastník pozemku povinný realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu
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a s takouto zeminou musí nakladať ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke 
odpadu.
nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený v predloženej 
projektovej dokumentácii stavby, a to vrátane koordinácie prejazdu stavebných mechanizmov 
nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine
po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným ohľadom 
na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
spávy, Lipt. Mikuláš
Z vodohospodárskeho hľadiska s realizáciou stavby „Rodinný dom - novostavba“, k. ú. Iľanovo, okres 
Liptovský Mikuláš súhlasíme s pripomienkami:

Ku kolaudačnému rozhodnutiu 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 osobitého predpisu.

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, oddelenie životného 
prostredia a poľnohospodárstva súhlasí so stavbou za dodržania podmienok:

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.
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. 
Inštaláciu spaľovacieho zariadenia môžu vykonať len pracovníci odbornej montážnej firmy.
Pri inštalácii zariadenia sa riadiť pokynmi a návodom výrobcu.
Dodržať príslušné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
K žiadosti o povolenie užívania zdroja znečisťovania ovzdušia priložiť doklad o preukázaní 
posudzovania zhody od zariadenia a stanovisko kominárskeho podniku.

K stavbe sa vyjadrili:
mesto Lipt. Mikuláš - mestský úrad - oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva zo dňa 
16.08.2018; mesto Lipt. Mikuláš - mestský úrad - odbor životného prostredia a dopravy zo dňa 
01.10.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy 
ochrany prírody a krajiny zo dňa 03.08.2018;Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, úsek št. správy odpadového hospodárstva zo dňa 06.08.2018; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 
0í.08.2018; SSD a.s. Žilina zo dňa 28.08.2018; Liptovský vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovsky 
Mikuláš zo dňa 31.08.2018; Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 11.09.2018;

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 
ods. 1 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.
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Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené námietky.

Odôvodnenie:
Stavebníci Vladimír Puchý , nábr. Dr. A. Stodolu 1769/52, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- 

Nábrežie a Silvia Puchá, Vrbická 1944/3, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- Nábrežie v zastúpení Ing. 
Miroslav Neumann, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto podal dňa 12.09.2018 na 
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku pare. č. KN-C 1001/19, KN-C 
1001/20, KN-C 1001/21 a KN-C 1001/22 k.ú. Iľanovo. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné 
a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 26.09.2018 začatie konania a upustil od 
miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej lokalite dostatočne 
známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Po doložení 
všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej lehoty 7 pracovných dní od 
doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.
Stavebný úrad spojil podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.
Stavebný úrad v uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal predloženú 

žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 stavebného 
zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej 
správy a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 
obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 
požiadavky stanovené § 43d a 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 
vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba je v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011 
v znení zmien a doplnkov.

Uskutočnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.č.
532/2002 Z. z.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 60 písm. 
„ a“ ods. 1: 50,00 € a 60 d) ods .4 a ods. 5: 2x30,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský 
Mikuláš.

Vlastníctvo preukázané : listom vlastníctva č. 593 k. ú. Iľanovo ;

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

Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného 
rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.
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O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkovČ.8556/33B, 010 08 Žilina, 

preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

' 1

Ing. Jáfc Bfcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

"-Ll yg k y
V

Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou
Toto oznámenie má podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na 
internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka

Na vedomie;

Vladimír Puchý , nábr. Dr. A. Stodolu 1769/52, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- Nábrežie 
a Silvia Puchá, Vrbická 1944/3, 03101 Liptovský Mikuláš -Vrbica- Nábrežie v zastúpení 
Ing. Miroslav Neumann, Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto 
Ing. Vladimír Genšiniak, Sihelné 208, 029 46 Sihelné 3 - projektant
Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, Ul. Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš - odbor životného prostredia a dopravy, Ul. Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš - útvar hlavného architekta, Ul. Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárová 2 ,031 01 Liptovský 
Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Stredoslovénská distribučná,a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Zvesené dňa:.........................................Vyvesené v mieste stavby dňa: 

Vyvesené dňa:..........................
2.2 12 2018J. .7..12...2018......

Lr jUa .
Zvesené dňa:

.0.7-12.m.dňa:Oznámené na webovom sídle
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