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MĚSTO

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo : SP 2015/04627-004/Le
V L. Mikuláši dňa 20.10.2015
Doložka právoplatnosti:
Obec Dúbrava so sídlom Dúbrava 191 IČO 315176
- žiadosť o stavebné povolenie stavby revitalizácia Námestia Svatej Barbory napozemkoch pare.
č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 ( KN-E 930/1, 1068/1, 1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 )
katastrálně územie Dúbrava

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 ods. 1, 2
v spojení s § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znění neskorších predpisov ( stavebný zákon ) a 3a odst. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znění neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť stavebníka Obec Dúbrava so
sídlom Dúbrava 191 o vydanie stavebného povolenia na stavbu revitalizácia Námestia Svatej
Barbory na pozemkoeh pare. č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 ( KN-E 930/1, 1068/1, 1055, 788/1,
227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 ) katastrálně územie Dúbrava postupom podl'a § 61 stavebného
konania a po preskúmaní žiadosti podl'a § 62 stavebného zákona rozhodla takto :
Stavba revitalizácia Námestia Svatej Barbory na pozemkoeh pare. č. KN-C 807/5, 807/2,
559/2 ( KN-E 930/1, 1068/1, 1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 ) katastrálně územie
Dúbrava podl'a § 66 stavebného zákona 66 stavebného zákona
povol'uje
ako stavbu dočasnú do 1.6. 2108.
Druh a účel stavby alebo jej změny :
Dopravná stavba - cesta a parkovisko pre malé a středné automobily s dlážděným krytom so
zámkovej dlažby
Technické údaje :
Cesta typu
Celková dížka trasy
Šířka vozovky
Kolmé státie
Pozdlžne státie

C3 MOU 7/50
106,35 m
premenná
2,5 x 4,5 m
2,5 x 5, 5 m
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Objektová sústava
SO 01 Cesty a spevnené plochy
Stavba bude umiestnená v zastavanom území v centrálnej časti obce, ktoré slúži ako
administratívno obchodné centrum obce. V mieste stavby sa nachádza spevnená plocha so
živičným krytom bez technického návrhu odstavných ploch. Časť stavby sa nachádza v ochrannom
pásme cintorína, v křižovatkách štátnej cesty III/O15 121 amiestnych komunikácií. Hlavný smer
miestnej komunikácie VETVA A sa napája na cestu III/Ol8 121 pod uhlom 90°a vytvára stykovú
křižovatku. Od začiatku cesty je hlavná trasa miestnej komunikácie VETVA A vedená v priamom
smere po km TK1=0,002 49. Od tohto miesta sa trasa zatáča doFava oblúkom R1 =30,00m po km=
KT1=0,019 12. od konca oblúka VETVA A pokračuje v priamom smere až po koniec úseku
km=0,019 60. V km 0,051 81 sa z právej strany napája VETVA B dížky 12,55 m, ktorá prichádza
z východnej strany obce. V km 0,052 53 sa na VETVU A napája z l'avej strany obslužná
komunikácia funkčnej triedy Dl s vylúčením dopravy dížky 29,20 m.

1. Závazné podmienky uskutočnenia a užívania stavby :
a) ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbě a užívaní stavby, na komplexnost' stavby
- stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia;
případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu.
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečit' vytýčenie dotknutých inžinierskych
stavieb v zmysle platných stanovísk. Vykonávat' činnosti v ochranných pásmach je možné
len so súhlasom prevádzkovatďa a za podmienok určených správcom sietí resp. pod
dohl'adom pověřeného pracovníka prevádzkovatďa.
Stavenisko musí
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osob na miesta, kde móže dójsť k ohrozeniu života alebo
zdravia a to aj připadne úplným ohradením
- byť označené ako stavenisko s uvedením potřebných údajov o stavbě a účastníkoch výstavby a
označenie musí byť chráněné pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitatefné a
ponechané na mieste do kolaudácie stavby
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej ( alebo účelovej ) komunikácie na přísun stavebných
výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami nesmie byť obmedzovaný
pohyb po priTahlej komunikácií
- umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
- umožňovat' bezpečný pohyb osob vykonávajúcich stavebné práce
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podťa osobitných
predpisov.
Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, potřebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohTadu.
V případe, že sa na povolované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. musí
vyhovovat' minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v ňom stanoveným.
Ak sa podia osobitného právneho předpisu vyžaduje na vykonáváme určitých stavebných prác
odborná kvalifikácia a zdravotná spósobilosť, móže ich vykonávat' iba fyzická osoba, ktorá má
požadovaná kvalifikáciu a zdravotnú spósobilosť
Vyžaduje sa splnenie ohlasovacej povinnosti závad na stavbě, ktoré ohrozujú bezpečnost' a zdravie.
Stavebník je v případe nepředvídaného archeologického nálezu povinný dodržať povinnosti
v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona.
b) ďalšie
podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom
chráněných záujmov účastníkov konania
Pred podáním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť skolaudované
podmieňujúce vodohospodářské časti stavby.
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Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu susedných nehnutefností pred poškodením. V případe
poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutá škodu nahradit' podPa
platných predpisov.
Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. Ku kolaudácií
stavby je stavebník povinný předložit' doklad o spósobe nakladania so stavebným odpadom
a stavebnou suťou.
Dokončená stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného
rozhodnutia.
c) dodržania všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem, na
přístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- pri uskutočňovaní stavby třeba dodržiavať předpisy týkajáce stavebných a technických
požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby ážitkové vlastnosti stavby a to najma požiarnej
bezpečnosti stavby, předpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia t. z. riešiť aj
debarierizačne opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- vyhl. č. 324/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o
ochranu zdravia osob na stavenisku.
- pri stavbě budá dodržané příslušné technické normy
d) na lehotu dokončenie stavby
Stavba bude dokončená najneskór do 2 rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia
V případe nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predlženie
lehoty výstavby pred jej uplynutím .
e) požiadavky uplatněné dotknutými orgánmi a to najma :
Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ( OÚ OCDaPK ) L. Mikuláš
- v plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK.
- pred vydáním ázemného rozhodnutia je nutné v sálade s §3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.
požiadať po predchádzajácom sáhlase dopravného inspektorátu o vydanie závazného stanoviska k
zmene pripojenia miestnej komunikácie na cestu č. III/2327 (111/018121) příslušný čestný správný
orgán.
- odvodnenie miestnej komunikácie a spevnených ploch žiadame navrhnáť a realizovat' tak, aby
nedochádzalo k naplavovaniu zrážkových vod na vozovku cesty č. III/2327. Zrážkové vody budá
odvedené vhodným priečnym a pozdížnym sklonom do novovybudovaných uličných vpustí a
následne do dažďovej kanalizácie.
-do projektovej dokumentácie zapracovat' projekt změny pripojenia MK v rozsahu situácia,
technická správa, priečny a pozdlžny rez.
-z dóvodu zásahu do odvodnenia telesa cesty č. III/2327 (111/018121) (zatrábenie a zakrytie časti
odvodňovacieho kanála) je nutné pred realizáciou stavebných prác, v sálade s § 8 zákona č,
135/1961 Zb. požiadať po predchádzajácom sáhlase dopravného inšpektorátu o vydanie
rozhodnutia na zvláštně užívanie pozemnej komunikácie příslušný čestný správný orgán.
-projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt přenosného zvislého dopravného značenia)
předložte dopravnému inšpektorátu na odsáhlasenie a následne požiadať o určenie dopravného
značenia příslušný čestný správný orgán
Okresné riaditel'stvo policajného zboru Okresný dopravný inšpektorát ( OR PZ ODI ) L.
Mikuláš - dopravné značenie bude zhotovené a umiestnené v sálade s vyhl. č. 9/2009, ktorou sa
vykonávajá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke atiež v sálade s STN 018020 Dopravné
značky na pozemných komunikáciách,
- žiadatel' zodpovedá za správnost' dopravného značenia (zariadenia)
- priechod
pre chodcov vhodným spósobom zvýraznit' alebo nasvietiť, do priechodu pre
chodcov vypracovat' vodiaci reliéf pre nevidiacich
- začiatok
prác je potřebné v dostatočnom předstihu oznámit' na ODI OR PZ L. Mikuláš
Mikuláš
-práceje
potřebné vykonat' včo najkratšom možnom čase tak, aby bola čo najmenej
obmedzená bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky
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- Okresný
dopravny inspektorát Okresného riaditeFstva policajného zboru L. Mikuláš
si vyhradzuje právo podfa potřeby zmeniť resp. doplnit' uvedené dopravné značenie
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie ( OÚ OZŽP ) úsek ŠSOH Liptovský
Mikuláš - s odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade
so zálconom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění
neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou
projektovou dokumentáciou.
- pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě.
- s komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN Liptovská Ondrašová.
- odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdať len oprávnenej osobě v
zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné suroviny)
pred zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. vel'koobjemový kontajner)
na vzniknutý odpad připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie
alebo odpad zo staveniska hned' odvážať.
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ( LVS ) Liptovský Mikuláš - v dotknutom území sa
nachádzajú potrubia v správě LVS, a. s. L. Mikuláš. Situácia so zakreslením potrubí je v prílohe.
Upozorňujú, že zakresleme trás potrubí v situácii je orientačné. Trasy je potřebné vytýčit' pred
začiatkom prác na základe predloženej objednávky.
- odvodňovacie potrubie PVC DN 200 křižuje potrubie veřejného vodovodu. Križovanie
realizovat' v zmysle STN.
- uličné vpusty a šachty trativodu musia byť umiestnené mimo pásma ochrany veřejného vodovo
du, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu.
- poklopy zariadení v správě LVS, a. s. L. Mikuláš umiestniť na novů niveletu povrchu.
- musí byť dodržané krytie našich potrubí (minimálně 1,5 m).
- v případe, že pri realizácii prác dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich
bezodkladné nahlásenie. Případné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- ku kontrole realizovaných prác žiadame prizvať zástupců LVS
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. ( SSE-D ) Žilina - v predmetnej lokalitě a v jej
bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN, ako aj podpěrné body
nadzemného vedenia NN v správě SSE-D, a. s.
-od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z. z. a příslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na ka Mú
stranu 1,meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter)
Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existuj úcich podpěrných bodov a
celistvost' uzemňovacej sústavy. K tomuto vyjadreniu prikladajú mapu z danej lokality, v ktorej sú
orientačně zakreslené VN vedenia - červenou a NN vedenia - zelenou (čiarou : čiarkovanounadzemné, plnou-podzemné) . Dórazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačné a pred
zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potřebné vytýčenie podzemných kábelových
vedení
- vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vvtýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení
v majetku SSE, a. s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a. s. - Technická
příprava
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí realizátor prizvať
zástupců SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do
stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- v případe potřeby porealizačné vyjadrenie bude vydané po předložení zápisu z kontroly
zariadenia v majetku SSE-D, a. s. Žilina.
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- v súbehu a křižovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 na
každú stranu. V opačnom případe pri opravách a rekonstrukci zariadení nezodpovedajú za
poškodenie zariadenia investora
-zároveň si upozorňujú, že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia třetích osob. Platnost'
tohto vyjadreniaje obmedzenána 12 mesiacov odo dňajeho vystavenia.
-platnost' tohto vyjadreniaje 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
Tcom a. s. Bratislava - existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom ( § 68 zákona č
351/2011 Z. z. a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochraně
proti rušeniu
- vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelně číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podFa
bodu 3.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti ( najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby ), vyzvat' spoločnosť
Slovák Telekom, a s na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostředníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti:
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkych zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant
- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č 351/2011 Z. z. je potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach
překládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné přeložit' zrealizovat' překládku SEK
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existuj úcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- v případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom a. s., je potřebné zo strany žiadateFa
zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podťa § 68
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
- v případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoFvek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinny zastavit' zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o
vytýčenie TKZ. Vzhťadom k tomu, že v záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
Slovák Telekom, a. s. upozorňuje žiadateFa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateFov týchto zariadení.
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a. s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. V objednávke v
dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a. s.
- žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez súhlasu
spoločnosti Slovák Telekom, a. s.
- v případe ak žiadatel' plánuje napojit' nehnuteFnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je
potřebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku
- poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
formě nezbavuje žiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie.
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f)na oznámenie mena ( názvu) a adresy (sídla ) zhotoviteI'a stavby
Stavba bude realizovaná dodávatel'sky a stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia
výběrového konania oznámit' identifikačně údaje dodávateFa stavby.
f) na vytýčenie stavby
Pred začatím stavby alebo jej změny musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a autorizačně
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a
kartografom.
g) povinnost' použitia vhodných stavebných výrobkov
Na uskutočnenie stavby možno použit' len stavebné výrobky, ktoré sú podfa zákona č. 90/1998 Z.
z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbě
h) povinnost' na oznámit' začatie stavby
Stavebník má v zmysle § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona povinnost' oznámit' stavebnému
úřadu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : Správy ciest Žilinského samosprávného
kraja vo veci zachovania vol'nej šířky vozovky, odvodnenia mimo teleso cesty III/ 018121,
prípadnej zmene zvislého dopravného značenia na náklady investora, termínu a oznámenia
začatia prác v telese cesty, predloženia PD na posúdenie Okresnému úřadu odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií v Liptovskom Mikuláši
sa

vyhovuje.

Odóvodnenie :
Stavebník Obec Dúbrava
dňa 10.8.2015 podala žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
revitalizácia Námestia Svatej Barbory na pozemkoch pare. č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 ( KN-E
930/1, 1068/1, 1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 ) katastrálně územie Dúbrava. Na
umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie
č. ÚRaSP 2015/0412-003Le
zo dňa 1.7.2015. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredia úsek štátnej vodnej správy
Liptovský Mikuláš vydal na objekt Revitalizácia námestia sv. Barbory v oci Dúbrava - 2 x
odlučovač ropných látok rozhodnutím č. OU-LM-OSŽP-ŠVS-2015/009344-2/Mk zo dňa
28.9.2015.
Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku
Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 807/5, 807/2, 559/2 ( KN-E 930/1, 1068/1,
1055, 788/1, 227/1 ), 807/7 ( KN-E 1068/1 ) katastrálně územie Dúbrava. Pozemky pare. č. KN-C
559/2, 807/5, 807/6, KN-E 227/1, 788/1, 930/1 sú vo vlastníctve navrhovatďa. Pozemky pare. č.
KN-E 1055, 1068/1 sú vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Dúbrava, s ktorým stavebník
uzavřel nájomnú zmluvu dňa 1.6.2009 na dobu 99 rokov. Pozemok pare. č. KN-C 807/2 je vo
vlastníctve Danajovej Tatiany bytom Dúbrava 377, s ktorou stavebník uzavřel zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení věcného břemena zo dňa 20.10.2015, Pozemky boli doteraz využívané ako
kultúra zastavané plochy nádvoria, ostatné plochy.
Okruh účastníkov konania
Pri stanovovaní okruhu účastníkov stavebného konania vychádzal stavebný úrad z ust. § 59
stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo dotknuté vlastnické alebo iné práva
vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov susedných a stavieb na nich. V zmysle §
139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú
pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správného konania podfa
tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom "susedná stavba", sa rozumie aj stavba
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na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podl'a tohto
zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov
konania bol zaradený stavebník a prioritně tie subjekty, ktoré majů k návrhu dotknutým
pozemkom alebo stavbám vlastnické alebo iné právo.. Do okruhu účastníkov konania boli ďalej
zaradení aj vlastníci susedných pozemkov a stavieb a subjekty, ktoré majů k susedným pozemkom
či stavbám iné právo za podmienky, že tieto práva móžu rozhodnutím priamo dotknuté. Po
posúdení všetkých ku konaniu doložených podkladov dospěl stavebný úrad k závěru, že by mohli
byť priamo dotknuté vlastnické alebo iná práva stavebníka a vlastníkov pozemkov parcelně číslo :
KN-C 1068/1, 1055, 807/2, 806 a 594 a vlastníka čestného telesa na pozemku pare. č. KN-C 832,
559/1. Ďalej účastníkom stavebného konania projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebné konanie
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania
a stanovil lehotu na uplatnenie námietok. Súčasne oznámil kde akedy je možné nahliadnúť do
podkladov rozhodnutia. Zároveň stavebný úrad oznámil kedy a kde je možné nahliadnúť do
podkladov rozhodnutia. Ďalej ich upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné
mohli byť.
Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záuimami
V zmysle § 62 stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konanípreskúma najma,
a) či dokumentácia spina zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky
územného rozhodnutia,
b) či dokumentácia spina požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, predovšetkým ochrany
životného prostredia, ochrany zdravia a života ludí, a či zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi
c) či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne užívanie,
d) či bude stavbu uskutočhovať osoba oprávněná na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitel' stavby bude určený vo výberovom konaní,
stavebník oznámi zhotovitelá stavby stavebnému úřadu do pdtnástich dní po skončení výběrového
konania,
e) či nová budova alebo významné obnovovaná existujúca budova je v rámci technických,
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných
konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnovitelných
zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.
a) Obec Dúbrava má schválený územný plán uznesením obecného zastupitelstva č. VZN 1/2014 zo
dfta 6. 12. 2014. Stavebný úrad konstatuje, že navrhované umiestnenie stavby je navrhnuté
vzmiešanom území s převahou občianskej vybavenosti. Funkčné využitie plochy vyjadřuje
možnost' umiestnenia stavieb a využitia územia, ktoré zodpovedá jednotlivým urbanistickým
funkciám ( účelu využití území ) v urbanistickom bloku. Přípustné funkčné využitie je funkčné
využitie vhodné dopíňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcimi jeho
polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. Najma: zariadenia
občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie /administrativa,
kultúra, obchod, sport a rekreácia, zariadenia přechodného ubytovania a veřejného stravovania,
zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou
prevádzkou okolité obytné prostredie, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia...... Stavba zasahuje do územia
dóležité komunikácie a priestranstvá.
b) Veřejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chráněné osobitnými zákonmi,
všeobecne závaznými vyhláškami, nariadeniami, závaznými časťami slovenských technických
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noriem a pod. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxativně vymedzený, ale stavebný úrad pri
ich určení vychádza predovšetkým z ustanovenia § 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany
zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov podfa toho, o aký druh stavby ide, na aký
účel sa má změna časti stavby užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté a pod..
Požiadavky osobitných právnych predpisov sú povinné skúmať orgány verejnej správy, ktoré sú
správnými orgánmi chrániacim zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy. Tieto posudzujú
podklady rozhodnutia aj z hl'adiska, či negativné účinky stavby a jej zariadenia nepřekračujú
limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Požiadavky na verejnú dopravnú a
technickú infraštruktúru riešili vlastníci sietí a zariadení technického vybavenia územia. Předložené
stanoviská dotknutých orgánov nie sú zamietavé. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté orgány boli
vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok stavebného
povolenia pre realizáciu stavby. K stavbě sa vyjádřili : ORHZZ L. Mikuláš stánoviskom č.
ORHZ-LMI-299/2015 zo dňa 4.5.2015, KPÚ" Žilina stanoviskom č. KPÚZA-2015/100732/28014/FUR zo dňa 4.5.2015, RÚ VZ L. Mikuláš stanoviskom č. 2015/00554-02/128 zo dňa
17.4.2015, OÚ OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ ZA-OSZP-ŠVS-2015/003715002/Mk zo dňa 9.4.2015 a rozhodnutím č. OU-LM_OSZP-ŠVS-2015/009344-2/Mk zo dňa
28.9.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSZP-2015/03720-002/LŠ
zo dňa 16.4.2015, OÚ DaPK L. Mikuláš rozhodnutím č. OU-LM-OCDPK-2015/005305-002 zo
dňa 26.5.2015 a stanoviskom č. OU-LM-OCDPK-2015/004994-002 zo dňa 18.5.2015, SSE-D
Žilina stanoviskom č. 4600013675 zo dňa 25.6.2015,
LVS L. Mikuláš stanoviskom č.
1578/2015/Pš zo dňa 20.4.2015, T-com Bratislava stanoviskom č. 6611513192 zo dňa 18.12.2014,
ORPZ ODI L. Mikuláš stanoviskom č. ORPZ-LM-ODI-028/2015 zo dňa 28.4.2015, SCŽSK
stanoviskom č. l/2015/259/tsú/149 zo dňa 15.4.2015
Projektanti ako osoby s příslušným odborným vzděláním resp. oprávněním sú vzmysle § 46
stavebného zákona zodpovědní za správnost' a úplnost' vypracovania dokumentácie stavby a aj za
jej realizovatefnosť. Spracovatelia projektovej dokumentácie sú teda viazaní zákonmi a ďalšími
všeobecne závaznými právnymi predpismi a sú povinní dbať, aby vytvořené diela nepoškodzovali
1'udské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákomni.
Stavebný úrad preto preskúmal či projektová dokumentácia bola spracovaná oprávněnými
osobami. Projektová dokumentáciu spracoval :
Ing. Mudrík Ján autorizovaný stavebný inžinier v kategorií konštrukcie inžinierskych stavieb
c) změna stavby je podmienená vybudováním technického vybavenia - odlučovačom ropných
látok, ktorého stavbu povolil vodohospodářsky orgán
d) pokial' v čase stavebného konania ešte nie je známy zhotovitel' stavby, pretože jeho vyber sa
uskutoční buď podl'a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo podfa Obchodného
zákonníka ( obchodná veřejná súťaž ), stavebný úrad stavbu povolí s podmienkou, že stavebník mu
zhotovitel'a oznámí do 15 dní od ukončenia výběrového konania
e) požiadavky na energetickú hospodárnost' sa týkajú budov a preto splnenie tejto požiadavky je
bezpředmětné
Posúdenie vviadrení účastníkov konania a ich námietok
V stanovisku Správa ciest Zilinského samosprávného kraj a požadovala
Správa ciest Zilinského samosprávného kraja uplatnila námietky :
- v úseku napojenia na cestu 111/018121 bude zachovaná jej jestvujúca vol'ná šířka vozovky
- odvodnenie plochy Nám. Sv. Barbory bude zabezpečené mimo teleso cesty 111/018121
- případná změna ZDZ pri ceste 111/018121 bude realizovaná na náklady investora
- začatie a ukončeme prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, závod Liptov středisko L. Mikuláš, ktorý po ukončení prác písomne převezme stavebný úsek cesty
- práce v telese cesty požadujeme vykonat' v období máj - október běžného roka
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- PD předložte na posúdenie na OkU, Odbor CD a PK v Lipt. Mikuláši,
ktorým sa vyhovělo v podmienkach tohto rozhodnutia.
Pripomienkam Správa ciest Zilinského samosprávného kraja stavebný úrad vyhověl nakoFko
ich žiadal splnit' příslušný čestný správný orgán.
Ďalšie podklady
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj :
- list vlastníctva registra C č. 1435, 2135, 2340 pre obec a k. ú. Dúbrava kópiu z katastrálnej zo
dňa 26.5.2015, identifikáciu pozemkov
- určenie stavebného úřadu Okresným úradom odborom výstavby a bytovej politiky Žilina zo dňa
9.4.2015
Závěrečné zhrnutie
Předložená žiadosť bola preskúmaná z hPadísk uvedených v § 62, 63 stavebného zákona. Pri
posudzovaní žiadosti stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba po splnění uložených opatření
bude rešpektovať zachovanie stávajúceho stavu životného prostredia. Uskutočnenie stavby
odsúhlasili najma čestný správný orgán, orgán bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci, orgán
štátnej vodnej správy a požiarneho dozoru. Rozhodnutie bolo závislé na vydaní stavebných
povolení podmieňujúcich stavebných objektov atieto boli vydané a sú právoplatné. Záměr nie je v
rozpore so žiadnym predchádzajúcim rozhodnutím o území. Žiadosť o vydanie stavebného
povolenia nie je v rozpore so stanoviskami vydanými dotknutými orgánmi. Návrh je v súlade s
ustanoveniami požiadaviek na výstavbu stanovených vyhláškou 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. Stavebný úrad vyhodnotil podklady a bolo zistené, že umiestnením a uskutečněním
stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy chráněné stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani
neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stratí platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost',
nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' ( § 52 zákona
č. 71/1967 Zb. ). Stavebník je povinný zabezpečit' si vyznačenie doložky právoplatnosti na jeho
vyhotovení stavebného povolenia.
Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právně závazné pre právnych
nástupcov účastníkov konania.

Poučenie
PodFa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Město Liptovský
Mikuláš prostredníctvom Spoločného úřadu územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor cestnej dopravy
apozemných komunikácií Liptovský Mikuláš. Toto rozhodnutie je preskúmateFné súdom až po
vyčerpám riadnych opravných prostriedkov.
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Příloha
situácia stavbou dotknutého územia

Úradná tabuTa správného orgánu
10 -11-2015
Vyvesené dňa
Zvesené dňa
Zverejnené iným spósobom

ObU)

2 3 -10- 2015
v V
Odtlaíok úr^^iaj^,^od|s^rávnejiej o|c£y

ME8T9KÝ ÚRAD
83 i 4Ž LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
0-1

Úradná tabuFa v mieste stavby
Vyvesené dňa
Zvesené dňa

Zverejnené iným spósobom

Odtlaíok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Obdržia
navrhovatel' Obec Dúbrava, 032 12 Dúbrava 191
Účastníci konania Danajová Tatiana, 032 12 Dúbrava 377
Melek Peter, 032 12 Dúbrava 193
Pozemkové spoločenstvo Dúbrava, 032 12 Dúbrava
Liptovské pekárne a cukrárně - Lippek k.s. 1. mája 1919, 031 01 L. Mikuláš
Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, M. Rázusa 104, Žilina
Ing. Mudrík Ján, Vrbická 1948 A2/3, 031 01 L. Mikuláš
Na vedomie
Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor ces. dopravy apoz. komunikácií, Námestie osloboditeFov 1, 031 01L. Mikuláš
Okresný úrad odbor KR, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠVS, Námestie M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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