
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/7004-03/MDu Liptovský Mikuláš: 11.12.2018

František Štepánek, Kláštorná 501, 031 01 Liptovský Mikuláš- Okoličné 
v zastúpení Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 01 Liptovský 
Mikuláš- Liptovská Ondrašová

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Sklad a stodola“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODUTIE

Stavebník:

Stavebník František Štepánek, Kláštorná 501, 031 01 Liptovský Mikuláš- Okoličné 
v zastúpení Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 01 Liptovský Mikuláš- 
Liptovská Ondrašová podal dňa 20.08.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o dodatočné povolenie stavieb „Sklad a 
stodola“ na pozemku pare. č. KN-C 182/1 k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie 
o dodatočnom povolení stavieb.

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 a postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona prerokoval 
s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné 
povolenie stavby a na základe výsledkov konania rozhodol, že podľa § 88 ods. 1 pis. b) a § 88a 
ods. 4 stavebného zákona vydáva

dodatočné povolenie

na stavbu „Sklad a stodola“ na pozemku pare. č. KN-C 182/1 k.ú. Okoličné.

Druh a účel povoľovanej stavby: iná budova - nebytová budova
Popis stavby:

Projekt rieši existujúce stavby skladu a stodoly postavené okolo roku 1940 na pozemku 
v investora v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš v mestskej časti Okoličné.

Budova skladu je jednoduchá jednopodlažnú stavba o rozmeroch 16,00x 5,52 m, 
nepodpivničená s povalovým priestorom a sedlovou strechou so sklonom 35°. Steny sú 
murované, strop je tvorený železobetónovou doskou, strešná krytina je škridlová.

Budova stodoly je jednopodlažná stavba s rozmermi 10,2 x 11,0 m, nepodpivničená so 
sedlovou strechou so sklonom 45°. Nosná konštrukcia stodoly je tvorená pomocou 
železobetónových obvodových stĺpov 450 / 450 mm s drevenou výplňou, krov je drevený 
väzníkový.

Stavby skladu a stodoly nie sú napojené na verejný rozvod pitnej vody, kanalizáciu, 
elektrickú energiu a plyn.
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Technické údaje stavby:
Objekt skladu
- zastavaná plocha
- obostavaný priestor
- výška strechy bude max. + 5,83 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 = 635,00 m n. m.

88,59 m2 
398,68 m3

Objekt stodoly
- zastavaná plocha
- obostavaný priestor

114,24 m2 
799,68 m3

- výška strechy bude max. + 10,105 m od kóty ± 0,000 m, kde ± 0,000 = 635,00 m n. m.

Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO 01 sklad
I.NP- 2x sklad
Podkrovie- sklad sena
SO 02 stodola
I.NP- sklad, stodola

Pre dokončenie stavby, primerane podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona, sa určujú 
tieto podmienky:
- Stavba bude dokončená podľa overenej dokumentácie, ktorú vypracoval:
Ing. Gabriela Bartková - architektúra; Ing. Daniel Zarevúcky - statika; Ing. Zdenko Repček. - 
požiarna ochrana- sú to odborne spôsobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnosť a úplnosť 
projektovej dokumentácie.

- Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.

Spôsob uskutočnenia stavby: svojpomocou
Stavebný dozor bude vykonávať: v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona 
Dušan Media , Nabr. Dr. A. Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš- Vrbica-Nábrežie,

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- pozemok pare. č. KN-C 182/1 k.ú. Okoličné je na liste vlastníctva č. 15 vedený ako zastavané 
plochy a nádvorie.

Súhlas na vyňatie z PP:
- nie je potrebný

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Napojenie na komunikačnú sieť:
- stavba bude napojená účelovou komunikáciou na pozemku pare. č. KN-C 189/18 k.ú. Okoličné 
na základe zmluvy o zriedení vecného bremena na právo prechodu a prejazdu a miestnou 
komunikáciou umiestnenou na pozemku pare. č. KN-E 539/501 k. ú. Okoličné ul. Kláštornú.
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Napojenie na inžinierske siete:
- zásobovanie elektrickou energiou - bez napojenia
- rozvod pitnej vody - bez napojenia
- splaškové a dažďové vody - bez napojenia
- vykurovanie - bez vykurovania
- dažďové vody - voľne na terén majiteľa a postupne vsakované

Pri dokončovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržať :
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona a osobitných predpisov, upravujúce 
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb - obsadenie objektov osobami
Zákon NR SR č. 124/2006 Z . z. - O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavby.
- Vyhl. MZP 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.

Pri stavbe budú dodržané požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, 
najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky 
podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:
- 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,
- 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,
- 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 dodatočného povolenia stavby.
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností,
- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnuteľností,
- 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,

na komplexnosť výstavby,
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- na stavbe musí byť odo dňa pokračovania v stavebných prácach vedený stavebný denník.

Po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného 
zákona.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
10.09.2018;

V stavebných prácach možno pokračovať, až kým dodatočné povolenie stavby 
nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.l zák. č. 71/1967 Zb.

Dodatočné povolenie stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nebolo v stavebných prácach pokračované.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia.

Dodatočné povolenie stavby je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre 
právnych nástupcov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Stavebník František Štepánek, Kláštorná 501, 031 01 Liptovský Mikuláš- Okoličné 

v zastúpení Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 01 Liptovský Mikuláš- Liptovská 
Ondrašová podal dňa 20.08.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o dodatočné povolenie stavieb „Sklad a stodola“ na 
pozemku pare. č. KN-C 182/1 k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie 
o dodatočnom povolení stavieb.

Stavebný úrad z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania oznámil verejnou vyhláškou 
zo dňa 06.09.2018 začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 04.10.2018. Súčasne ich 
upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní 
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.
V uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad preskúmal 

predložené doklady z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ich s účastníkmi konania 
a dotknutými orgánmi.

Z predložených dokladov a navrhovanej projektovej dokumentácie bolo zistené, že 
dodatočným povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, 
či 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 a organizácií boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V 
priebehu konania o dodatočnom povolení stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 
bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby.
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Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja 
územia a 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.

Vlastníctvo preukázané: na základe výpisu z listu vlastníctva č. 15 k. ú. Okoličné, vydaného 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 05.01.2018;

Správny poplatok zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov do 
pokladne mesta Liptovský Mikuláš: pol. č. 60 písm. b) + pol. č. 61 = 2 x 150,00 eur.

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.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Jan Ä3Icháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spôsobom (webové 
sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom 
doručenia.
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Na vedomie:
František Štepánek, Kláštorná 501, 031 01 Liptovský Mikuláš- Okoličné v zastúpení 
Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 01 Liptovský Mikuláš- Liptovská 
Ondrašová
Dušan Media, Nábr. Dr. A. Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš-Nábrežie-Vrbica- 
stavebný dozor
Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 01 Liptovský Mikuláš- Liptovská 
Ondrašová - projektant

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: ciirsfiuj 2 m
webovom sídle (r.í. .D-lV.V zvTT.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

u.n. am....Oznámené i • na dňa:

MESTO LIPTQypKÝ MIKULÁŠ 
ME3TSI ,D

IVSKÝ MIKULÁŠ031 42 Lll
-2
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Kat. územieOkres Obec
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKOLIČNÉLiptovský Mikuláš

Okresný úrad
Liptovský Mikuláš
katastrálny odbor

číslo zákazky
K 1 2139/2018

Mierka 1 : 1000Vektorová mapa

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
na parcelu:

Vyhotovil

Dňa Meno ŠtäOň SPOPLATW5WÝŠtefan Nacf20.08.2018
čiatka a podpis


