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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/7241-11/MDu V Liptovský Mikuláš, dňa 12.11.2018

Stavebník: Juraj Lúčan LUNA MOTOR, Revolučná 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v zastúpení HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Prístavba a nadstavba predajne Honda“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Juraj Lúčan LUNA MOTOR, Revolučná 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v zastúpení HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 04.09.2018 
na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a nadstavba predajne Honda“ 
na pozemku pare. č. KN-C 956/3, KN-C 956/1, KN-C 954/40, a KN-C 954/11 k.ú. Liptovská 
Ondrašová. 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 „Prístavba a nadstavba predajne Honda“ na pozemku pare. č. KN-C 956/3, KN-C 
956/1, KN-C 954/40, a KN-C 954/11 k.ú. Liptovská Ondrašová sa podľa §39, 39 a, ods. 1) a 
§66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje.
na dobu určitú do 31.12.2117

v zmysle nájomnej zmluvy medzi Pozemkovým spoločenstvom Komposesorát Ondrašová 
a Jurajom Lúčanom s Alicou Lúčanovou zo dňa 27.09.2018.

Druh a účel povoľovanej stavby: Budova obchodu a služieb

Popis stavby:
Jedná sa o prístavbu a nadstavbu k existujúcej dvojpodlažnej budove autosalónu na 

juhozápadnej strane. Prístavbou sa rozšíri výstavná plocha predajne na I. NP a nadstavba s 
novým schodiskom rozšíri administratívne priestory. Vonkajšie externé schodisko bude 
odstránené. Existujúca stavba je napojená na inžinierske siete, nie je potrebné budovať nové 
prípojky.
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Technické údaje stavby :
SO 01 - Prístavba a nadstavba predajne Honda

- úžitková plocha prístavby
- zastavaná plocha prístavby

177,36 m2 
128,21 m2

Objektová skladba povoľovanej stavby:
Objekt SO 01 - Prístavba a nadstavba predajne Honda

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ján Hlina, Ing. Miroslava Korčeková- architektúra, tepelnotechnické posúdenie stavby; Ing. 
Miloš Chalupník - statika; Ing. Mária Majchráková- vykurovanie; Ing. Vladimír Kičin - 
elektroinštalácia, ; Pavol Husarčík - požiarna ochrana;- sú to odborne spôsobilé osoby, ktoré 
zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky pare. č. KN-C 956/3, KN-C 956/1, KN-C 954/40, a KN-C 954/11 k.ú. Liptovská 
Ondrašová na liste vlastníctva č. 4827 a 5190 sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria 
a ostatná plocha.

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF: 
nie je potrebný

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 pozemku pare. č. KN-C 956/3, KN-C 956/1, KN-C 954/40, a KN- 

C 954/11 k.ú. Liptovská Ondrašová 7,825 m od hranice pozemku pare. č. KN-C 1011/1 k.ú. 
Liptovská Ondrašová a 2,075 od hranice pozemku pare.č. KN-C 954/8 k.ú. Liptovská Ondrašová.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Napojenie na komunikačnú sieť: prístup je z existujúcej miestnej komunikácie II triedy č. 
584. Rozhodnutie na nový vjazd na pozemok z miestnej komunikácie nie je potrebný.
- prípojka NN -nie je potrebná
- kanalizačná prípojka - nie je potrebná 
-vodovodná prípojka - nie je potrebná
- plynová prípojka- nie je potrebná
- vykurovanie - prístavba bude vykurovaná rozšírením existujúceho ústredného kúrenia - 
teplovodné- zdroj plynový kondenzačný kotol
- dažďové vody - budú odvádzané napojením na existujúce zvody

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
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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

Zhotoviteľ 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.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

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 tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum 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,
- zhotoviteľ 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,
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- 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:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy 
odpadového hospodárstva, Lipt. Mikuláš

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby 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 so odpadmi uprednostniť ich
zhodnotenie v povolenom zariadení ( napr. mobilné zariadenia na zhodnotenie
bitúmenových zmesí a stavebných odpadov).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Lipt. 
Mikuláš
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá n á m i e t k y.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje 
dodržať podmienky:

v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na 
okolité prírodné prostredie

- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom 
s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému
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v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do 
pôdy, vody a horninového prostredia
pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín 
do okolia
v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná 
investor na vlastné náklady ich odstránenie S po ukončení zemných prác uviesť terén do 
upraveného stavu

Stredoslovenská distribučná, a.s.,Žilina
SSD nemá námietky s vykonaním preložky za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok: 

Preložku elektroenergetického zariadenia je potrebné vykonať v spolupráci so SSD. 
sekcia Projektový manažment (PM) v zmysle zákona č, 251/2012 Z.z. §45 "Preložka 
elektroenergetického rozvodného zariadenia”, v ktorom sa uvádza:

Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia 
alebo 2mena jeho trasy
Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný 
uhradiť ten. kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického 
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. 
Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ 
sústavy alebo za podmienok nim určených aj iná oprávnené osoba. Vlastníctvo 
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

SSD ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, 
termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť 
vykonané minimálne 60 dni pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia 
uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na sekciu PM, meno Konkrétneho pracovníka 
bude uvedené pri stanovení technického riešenia. V prípade, že k tomuto schváleniu 
nedôjde, SSD nesúhlas! s realizáciou preložky energetického zariadenia.
Všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane realizačnej, požadujeme predložiť na 
odsúhlasenie. Počas prípravy projektovej dokumentáciu je potrebné preložku po 
technickej stránke konzultovať s pracovníkom odboru Rozvoj Aktív VN/NN p.Galas tel. 
0906/256682
Požadujeme, aby predložená projektová dokumentácia (ďalej PD) bola plne v štandarde 
SSD vrátane digitálneho vyhotovenia. Štandard PD SSD je umiestnený na internetovej 
stránke www.ssd.sk.. Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v projektovej 
dokumentácii boli v súlade s "Katalógom prvkov a funkčných celkov", ktorý je taktiež 
umiestnený na internetov ej stránke www.ssd.sk. a aby v situácii bolí zakreslené prvky 
zodpovedajúce skutočnosti.
Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je jeden kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť 
pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, 
súvisiacej legislatívy a pod.).

TÚV SÚD Slovakia, s.r.o. Pobočka Banská Bystrica
Pri inšpekcii vykonanej dna 05.10.2018 boli zistené nasledovné nedostatky:

Z predloženej projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť navrhované zábradlie (chýba 
popis a kóty) v zmysle STN 74 3305
Navrhovaný hlavný vstup do stavby nie je riešený v súlade s príl. 1 vyhl. 532/2002 Z, z, (pred 
dverami nie je vodorovná plocha min. 1,5m x 1,5 m, rampa musi mať na obidvoch stranách 
zábradlie a vodiacu tyč a pod,)
Projekt nerieši výmenu vzduchu vo vnútornom prostred! pri výskyte škodlivých látok
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(výfukové plyny zo spaľovacích motorov) v zmysle § 16 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., 
Súčasťou projektu stavby nie je dostatočné vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození (napr. existujúce schodište (kosé stupne a šírka schodišťa) 
nespĺňajú požiadavku bezpečného výstupu a zostupu, v objekte nie sú hygienické zariadenia 
pre imobilných a pod.), ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení pri výstavbe, prevádzke a 
návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam 
Stavebné výkresy neobsahujú schémy elektrických rozvádzačov 

Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
Upozornenie:

- Smer otvárania dverí zo zmiešanočiarového schodišťa na 2. NP nie je v riešení požiarnej 
bezpečnosti taký ako v iných profesiách.

- Stupne so šírkou od 210 do 230 mm vo vzdialenosti 400 mm od vnútorného okraja 
zakrivenia umožňujú ešte zostup, ktorý je však náročný (pri panike (úniku z ohrozeného 
priestoru) hrozí pád zo schodišťa).Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie 
určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.
Úprava odpočívadla, na ktoré nadväzuje schodiskové rameno v tvare L, musí byť taká, aby 
sa vo vnútornom kúte odpočívadla nezbiehali predné hrany schodov do jedného miesta, 
pretože madlo v tomto mieste mení svoj pôvodný uhol stúpania.

- Prvý a posledný stupeň každého schodišťového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, 
musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad 
reliéfnou dlažbou.
Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena musí byť výrazne rozoznateľný od 
okolia v zmysle čl. 36 STN 73 4130.

Poznámka:
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 
posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, 
alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape 
výstavby - technický dozor stavieb).

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané 
všeobecné záväzné právne predpisy.

K stavbe sa vyjadrili:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 
24.09.2018;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia zo dňa 20.08.2018;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
14.08.2018;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 14.08.2018;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na ŽP zo dňa 14.08.2018; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina zo dňa 08.08.2018; 
TÚV SÚD Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica zo dňa 05.10.2018;

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:
Stavebník Juraj Lúčan LUNA MOTOR, Revolučná 3, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení 

HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 04.09.2018 na Spoločný 
obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a nadstavba predajne Honda“ na pozemku 
pare. č. KN-C 956/3, KN-C 956/1, KN-C 954/40, a KN-C 954/11 k.ú. Liptovská Ondrašová. 
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 14.09.2018 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.
Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od ukončenia 

výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy 
a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto 
činnosti.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného zákona a § 8 a § 9 
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené 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 a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia.
Umiestnenie stavby a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými 
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že jej 
realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 60 
písm. „ g “ods. 2: 200,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.
Vlastníctvo preukázané: listom vlastníctva č. 4827 k. ú. Liptovská Ondrášová ; kúpnou 
zmluvou medzi Jurajom Lúčanom a Bianca, s.r.o. zo dňa 19.09.2018,nájomná zmluva medzi 
Pozemkovým spoločenstvom Komposesorát Ondrašová a Jurajom Lúčanom s Alicou Lúčanovou 
zo dňa 27.09.2018;
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
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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 riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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S KS-7- Ihg. Ján Bjcháč, PhD.
primátor mesta (Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má podľa § 36 ods. 4 a § 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:

Juraj Lúčan LUNA MOTOR, Revolučná 3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
v zastúpení HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 
41 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
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:

1 4 11 2018 2 9 11 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSlgrÚRAD8
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