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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/7133-03/AMi V Liptovskom Mikuláši 04.12.2018

Vec:
Bohdanik s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné IČO: 47 829 851 
v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, Bobrovec č. 523, 032 21 Bobrovec - stavebné povolenie 
stavby „SO 01 Oplotenie - Nové Vitálišovce“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Bohdanik s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné 
IČO: 47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, Bobrovec č. 523, 032 21 Bobrovec, 
podal dňa 28.08.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „SO 01 Oplotenie - 
Nové Vitálišovce“, ktorá sa bude nachádzať na pozemku pare. č. KN-C 943/8, 943/9, 
943/10, 943/11 v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté spojené stavebné a územné 
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 „SO 01 Oplotenie - Nové Vitálišovce“, ktorá sa bude nachádzať na pozemku 
pare. č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v k. ú. Okoličné sa podľa § 66 ods. 1 zák. č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon)

povoľuje

Popis stavby :
Jedná sa o realizáciu stavby oplotenia, ktoré bude situované v k.ú. Okoličné. 

V severnej časti na hranici s pozemkom pare.č. KN-C 943/7 v k.ú. Okoličné je umiestnené 
existujúce oplotenie, ktoré ostáva ponechané. Zo severnej, južnej a východnej strany je 
navrhovaný z časti murovaný plot v. 2,0 m a z časti poplastované pletivo s murovaným 
soklom výšky 1,6 - 1,9 m, zo západnej strany je navrhovaný murovaný plot výšky max. 1,6 - 
1,8 m.

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia) 
Stavebné objekty a inžinierske objekty :
SO 01 - Oplotenie - Nové Vitálišovce

Technické údaje stavby :
Zastavaná dĺžka oplotenia: 233,21 m

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemok pare. č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné je vedený ako zastavané plochy a nádvoria,



pozemok pare.č. KN-C 943/9, 943/10, 943/11 v k. ú. Okoličné sú vedené ako trvalý trávnatý 
porast.
Súhlas na použitie pôdy z PPF :
Nevyžaduje sa.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Peter Trizna - architektúra

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. Peter Trizna, č. 564, 0321 21 Bobrovec
- 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, 
stavebný denník.

Na stavbe je potrebné viesť

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
Oplotenie bude umiestnené na pozemku pare. č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v k. ú. 
Okoličné v zmysle situačného plánu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Oplotenie je zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, 
ktorý tvorí súčasť tohoto rozhodnutia.
Trasa oplotenia kopíruje hranicu pozemkov. Dĺžka oplotenia je 233,21 m. V severnej časti na 
hranici s pozemkom pare.č. KN-C 943/7 v k.ú. Okoličné je umiestnené existujúce oplotenie, 
ktoré ostáva ponechané. Zo severnej časti (kde nie je existujúce oplotenie), je navrhované 
z časti poplastované pletivo s murovaným soklom výšky 1,6 - 1,9 m a z časti okolo 
existujúcej trafostanice murovaný plot výšky 2,0 m, z južnej strany je navrhované 
poplastované pletivo s murovaným soklom výšky 1,6 - 1,9 m, z východnej strany je 
navrhovaný z časti murovaný plot výšky 1,6 - 2,0 m a z časti poplastované pletivo 
s murovaným soklom v. 1,6 - 1,9 m, zo západnej strany (z cesty III. triedy - 2335) je 
navrhovaný murovaný plot výšky max. 1,6 - 1,8 m.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :
Stavba nebude napojená na žiadne inžinierske siete.



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.
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.
Pred zahájením stavebných prác je 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.
Dodržať pripomienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s,. uvedené vo vyjadrení pod č.
6404/2018/PŠ zo dňa 19.10.2018 a mesta Liptovsky Mikuláš, útvar hlavného architekta
ohľadom výšky oplotenia a rešpektovania šírky cesty III. triedy - 2335 (B2 MZ 8.5/50
s hlavnou cyklotrasou).

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva, vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/009255-002- 
MA súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve.
- Pri kolaudácií stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- 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 použitá 
v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako 
s odpadmi je potrebné s ňou nakladať.



v

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjadrení pod č. 6404/2018/PS súhlasí s týmito 
pripomienkami:

Oblasťou stavby plánovaného oplotenia prechádzajú potrubia verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie s ochrannými pásmami v zmysle zákona č. 
442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na 
každú stranu.
Situáciu so zakreslením inžinierskych sietí v správe LVS, a. s., prikladáme. 
Upozorňujeme, že zakreslenie potrubí v situácii je orientačné. Trasy našich 
potrubí je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 
0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
Plánované oplotenie (minimálne časť, ktorá sa bude nachádzať v pásme 
ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie) žiadame vybudovať ako 
rozoberateľné a bez súvislého betónového základového pásu. Upozorňujeme, 
že neručíme za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na tomto oplotení pri 
poruchách a následných opravách vodovodného a kanalizačného potrubia.

v

Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. Žilina vo vyjadrení k elektrickému 
vykurovaniu č. 4600047973 súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN 
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a 
trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom 
výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou plnou Čiarou VN vedenia 22kV podzemné , 
zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné 
vedenia)

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 
.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu 
podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez

aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke mvw.ssd.sk. link:
- https://online.sse.sk/vtc/wtyc.wv vytýči určený pracovník SSD.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 
bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 
križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 
buď v 11 Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia” resp. zápisom do stavebného denníka.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

https://online.sse.sk/vtc/wtyc.wv


Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
podzemné vedenia tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo 
dňa jeho vystavenia.

SPP-D, a.s., vo vyjadrení pod č. TD/NS/0864/2018/Hy súhlasí s vydaním územného 
a stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100 m,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 
terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania pokutu vo výške 300,00 € až 150 000,00 €, poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 
Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo

http://www.spp-distribucia.sk


ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialeností v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 
UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 
navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 5. 11. 2019, 
ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú 
SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 
distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 
tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk).

K stavbe sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 19.09.2018; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva zo dňa 10.09.2018; Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. Žilina zo dňa 
06.11.2018; SPP-D, a.s. zo dňa 05.11.2018; Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zo 
dňa 16.10.2018; Slovak Telekom a.s. zo dňa 15.11.2018; Energotel zo dňa 18.10.2018; LVS 
a.s., zo dňa 19.10.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení pod č. 2/2018/1141/tsú sa 
vyjadrila ku realizácii oplotenia: Oplotenie od strany cesty bude z premacových tvárnic s 
betónovým základom, výška oplotenia bude 1600 - 1900 mm od terénu bez výplne. 
Oplotenie bude osadené v min, vzdialenosti 2,5m od spevnenej krajnice vozovky.

Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK - závod
Liptov - p. Vyšný, tel. 0918 370 176. ktorý po ukončení prác prevezme stavebný úsek v
súbehu s cestou. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

- 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.

- Stavebný úrad v súlade s § 81c stavebného zákona upúšťa od kolaudácie stavby.
- Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné pre právnych 

nástupcov konania.

Odôvodnenie
Stavebník Bohdanik s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné 

IČO: 47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, Bobrovec č. 523, 032 21 Bobrovec,

http://www.spp-distribucia.sk


podal dňa 28.08.2018, žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „SO 01 Oplotenie - 
Nové Vitálišovce“, ktorá sa bude nachádzať na pozemku pare. č. KN-C 943/8, 943/9, 
943/10, 943/11 v k. ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné 
konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 09.10.2018 začatie stavebného 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 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.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení pod č. 2/2018/1141/tsú sa 
podala pripomienky ku realizácii oplotenia: Oplotenie od strany cesty bude z premacových 
tvárnic s betónovým základom, výška oplotenia bude 1600 - 1900 mm od terénu bez výplne. 
Oplotenie bude osadené v min, vzdialenosti 2,5m od spevnenej krajnice vozovky. Začatie a
ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK - závod Liptov - p.
Vyšný, tel. 0918 370 176. ktorý po ukončení prác prevezme stavebný úsek v súbehu s
cestou. Uvedenej podmienke sa vyhovelo vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, stavebník je 
povinný dodržať pripomienky uvedené v ich vyjadrení.

Stavba bude uskutočňovaná svojpomocou, stavebný dozor bude vykonávať Ing.
Peter Trizna, č. 564, 0321 21 Bobrovec.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do 
podmienok rozhodnutia.
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjadrení pod č. MsÚ/UHA 
2018/7515-02-Bc zo dňa 19.09.2018 konštatuje, že oplotenie nie je v rozpore s územným 
plánom. Odporúčaná maximálna výška predného oplotenia od cesty III. triedy - 2335 je 
max. 1600-1800 mm a výška ostatnej časti oplotenia maximálne 2000 mm. Cesta III. triedy 
- 2335 je navrhovaná ako B2 MZ 8,5/50 s hlavnou cyklotrasou, čo je potrebné
rešpektovať.

Umiestnenie oplotenia a následná realizácia nie je v rozpore so zámermi mesta 
a schválenou územnoplánovacou 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 
nachádza v území obytné územie s prevahou rodinných domov.

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 § - e 43d a 43e 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 oplotenia 
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. 1597 k.ú. Okoličné.



Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 
60 písm. „ g “ : 100,00 €.

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.

m
Ing. Jíjfn BLháč PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš

/pfovsVo
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

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš a súčasne na webovom sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 
dňovej lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie
- Bohdanik s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné IČO: 

47 829 851 v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, Bobrovec č. 523, 032 21 Bobrovec
- Ing. Peter Trizna, Bobrovec 564, 032 21 Bobrovec - projektant, stavebný dozor
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - 

Liptovská Ondrašová
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 

Nám. osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- SC ŽSK, závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 4, 031 01 

Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

/
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Kat. územieOkres Obec
iLIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKOLIČNÉLiptovský Mikuláš

Okresný úrad
Liptovský Mikuláš
katastrálny odbor

Číslo zákazky
Kí - 2200/2018

Mierka 1 : 1000Vektorová mapa

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu: 943/8—943/11

Vyhotovil
I OKOtí SPOPLATiM t“f'íÝ'Dňa Meno

24.08.2018 Bllková
Pečiatka a podpis


