
OBEC LIPTOVSKÉ KĽAČANY
Obecný úrad Liptovské Kl‘ačany 72. 032 14 L‘ubeľa

Čislo: MsÚĺÚRaSP202t/3055-6/JVar V Liptovskom Mikuláši: 07.06.2021

Stavebník: Lukáš Martinka. bytom Malatínv 13, 032 15 Partizánska Eupča v zastůpcni Ing.
Jozef Pavlík, so sídlom Družstevná 4,031 01 Liptovskt Mikuláš-Staré Mesto

Žiadosf o stavebné povolenie stavby: Rodinný dorn

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Lukáš Martinka, bytom Malatíny 13, 032 15 Partizáiiska Ľupča
v zastúpeni Ing. Jozef Pavlík, so sídlom Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré
Mesto podal dňa 30.03.2021 na Spoločný obecný úrad úzernného rozhodovaniaa stavebného
poriadku v Liptovskorn Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ‚Rodinný
dom“ na pozernkoch parc. č. KN-C 25/1 a KN-C 22/4 v k.ú. Liptovské Kl‘ačany. Uvedeným
dňom bob začaté spojené územné a stavebné konanie.

Obec Liptovské Kľačany ako príslušný stavebný úrad podt‘a 13 zák. č. 50/1976 Zh. o
územnorn plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5
písmeno a) zák.č. 608ĺ2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podl‘a ustanovenia *37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „Rodinný doin“ na pozemkoch parc. č. KN-C 25/1 a KN-C 22/4 v kú.
Liptovské Kľačany sa podľa 39 a) ods. 1) a 66 ods. 1) stavebného zákona sa

p O V O 1‘ u j C

Popis povol‘ovanej stavby:
Predmetný rodinný dom sa bude nachádzať v zastavanom území obce Liptovské

Kľačany na pozernkoeh parc. č. KN-C 25 I a KN-C 221 v k.ú. Liptovské KFačany. Rodinný
dom je navrhnutý ako jednopodlažn. prestrešený sedlo\-ou strechou So sklonom 22°.
Z konštrukčného ht‘adiska sajedná o montovanú drevostavbu, stlpikovej konštrukcie s výplňou
s minerálnei vlny. Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete (vodovod aNN rozvody)
a odkanalizovaný do vodonepriepustnej žumpy. Objekt bude prístupnÝ z miestnej komunikácie
na pozemku par. č. KN-C 6071 (KN-E 396;:) kú. Liptovské Kľačany pomocou novo
navrhovaného jazdu a spevnencj plochy. Parkovanie pre osobné automobily bude na
navrhovanej spevnencj ptoche.

Technické údaje povoľovanej stavby
Rodinný dom

- zastavaná plocha: 117.80 m2
- obytná plocha: 71.25 m2
- úžitková plocha: 94.17 m2
- obostavaný priestor: 553.60 m3



Objektová skladba povoľovanej stavby
- Rodinný dom

INP: zádverie. WC, technická miestnosť. chodba. kúpeľňa. špajza, 3x izha, obývacia izba

+ kuchyňa
- Vodovodná prípojka
- Kanalizačná prípojka + žumpa
- NN prípojka, bleskozvod
- Spevnel]á plocha (šli-ková s únosnosnot‘ou na zaťaženie najrnenej 8OkN)

- Spevnená plocha (štrková)

Projektovú dokumcntáciu vypracovali
Ing. Vladimír Genšiniak — aťch/tektúra, kana//:uéná pnpo/ku a žumpa, vodovodná

p;zpojka. :dravutechnika, ivkuonnje, wpe/notec/znickv posudok: Ing. Peter Gehura —

c/ckt,ická p;ipojka, c‘/ekrroin.šra/ác/a a b/cskoriod: [ng. \‘tarck JaktLhjak —

proFipožiane/ bezpečnosti stavht: Ing. Vladimír Hnojčík - sta[ic/cč posudok stavby.

Spůsob doterajšieho vvužitia dotknutých pozemkov:
- pozcrnok parc. č. KN-C 25/1 v kú. Liptovské K1‘ačany je vedený ako záhrada

- pozemok parc. Č. KN-C 22/4 v kú. Liptovské Kľačany je vedený ako zastavaná plocha

a nádvorie

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
K zámeru na poľnohospodárskej pódc bob vydané stanovisko Okresn‘m úľadom

Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesnÝ odbor č. OL‘-LM-PLO 1-2021 004553-002 zo dňa

12.04.2021.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba hude umiestnená podt‘a zakreslenia v projcktovej dokumentácii v situácii

spracovanej na podklade katastiálne mapy na pozemkoch parc. Č. KN-C 25/1 a KN-C

22,4 v kú. Liptovské Kľačany.
- Stavba hude uskutoČnená podľa dokumentácie overenej v sravebnom konaní. Zmenv

nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové uniicstnenie stavby:

• Rodinný dom
- min. 5.978 m od západnej hranice s pozemkom parc. Č. KN-C 25!2 v kú. Liplovské K1‘aČany

- min. 4.577 m od scvernej hranice s pozemkom parc. Č. KN-C 23 (KN-E 396 3) V kú.

Liptovské KFaČany
- min. 2.0 m od južnej hranice s pozemkom parc. Č. KN-c 28 v kú. Liptovské Kl‘aČany

- min. 7,202 m od východnej hranice s pozemkom parc. Č. KN-C 61 7‘2 (KN-E 3964) v kú.

Liptovské Kl‘ačany
- celá stavba bude obdlžnikového tvaru, maX. pódorysného rozrneru 9,500 x 11400 in

- max. výška hrebeňa strechy rodinného domu nepresiahne kótu + 5.090 m od kóty + 0,000 rn,

kde ± 0.000 mje výška podlahy na I. NP. Ljroveň upraveného tcrénu je -0.400 ni od úrovne +

0.0(0 m

• Žumpa
- umicstnená západne od objektu na pozemku parc. Č. KN-C 25 I v k. ú. Liptovské KľaČany vo

vlastníctve stavebníka
- min. 1,000 mod západnej hranice s pozemkorn parc. č. KN-C 25/2 v k.ú. Liptovské Kľačany

- min. 2,540 ni západnc od objektu rodinného domu



• Spevnená plocha
- urniestnená západne od objektu na pozemkoch parc. č. KN-C 25ĺ a KN-C 22ĺ4 v k.ú.

Liptovské Kľačany
- rozdelené pre automohilovÚ dopravu a pre peších
- pre automobilovú dopravu je navrhnutá akc parkovacia p‘ocha prc tri osobné automobily,

táto spevnená plocha je navrhnutá v dlžke 18,0 rn na únosnosť na zaťaženie jednou nápravou
najmenej 8OkN)

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- napojenie na komunikáciu - rodinný dom bude prístupný cez novovybudovaný vjazd

z rniestnej komunikácie na pozemku sparc. č. KN-C 607/1 (KN-E 396/2) v kú.
Liptovské Kľačany cez spevnenú plochu na pozemku s parc. č. KN-C 22/4 v k. ú.
Liptovské KI‘ačany. Spevnená plocha je rozdelená pre automobilovú dopravu a pre
peších. Spevnená plocha pre automobilovú dopravu je navrhnutá pre parkovanie troch
osobných automohilov a je navrhnutá v dlžke 18,0 m na únosnosť na zaťaženie jednou
nápravou najmenej 8OkN). Spevnená plocha pre peších sa bude nachádzať na po2emkoch
sparc. Č. KN-C 22/4 a KN-C 25/l k.ú. Liptovské Kľačany. Vjazd a výjazd na micstnu
komunikáciu hol povolený obcou Liptovské Kl‘aČany pod. č. 29/2021 zo dňa 24.03.2021;

- prípojka NN - bude zriadená z novonavrhovanej NN poistkovej skrinc na podpernom
bode pri Č. d. 24. Prívod bude pokračovať do elektromerového rozvádzaČa vybudovaného
v oplotení pozemku parc. č. KN-C 22/4 v k. ú. Liptovské KľaČany. Elektromerový
rozvádzaČ a rozvádzaČ budovy bude prepojcný káblom CYKY-0 3x1,5 mm2 pre
pripojcnie ovládania HDO;

- kanalizačná prípojka + žumpa - odvod splaškových vód z objektu je riešený do
navrhovanej žumpy osadenej na pozemku sparc. č. KN-C 25/lv k. ú. Liptovské
KFaČany;

- vodovodná prípojka - je navrhnutá v dÍžke cca 70,0 rn, ktorá bude napojená na
jestvujúci verejný vodovod. Vodomcrná šachta sa vybuduje podľa projektovcj
dokurnentácie na pozemku s parc. č. KN-C 22/4 v k.ú. Liptovské Kl‘ačany cca 2 m od
hranice pozemku s cestou. Vodomery dodá a namontuje LVS, as.;

- vykurovanie - systém vykurovania je lokálny priamo výhrevný ekktrický — podlahový
systém CALEO. dopInkovým zdrojom je vykurovacie teleso na pevné teleso;

- príprava TUV - pomocou elektrického zásobnikového ohrievača;
- vetranie - zabezpečené rekupcráciou;
- dažd‘ové vody - hudú odvádzané voľne na terén pozemku parc. č. KN-C 25/1 v k. ú.

Liptovské KI‘ačany, vo vlastníctve stavebníka a vsakované.
Umicstnenic všetkých navrhovaných objcktov je v zmyslc projcktovcj dokumentácie, overcnej
v stavebnom konaní.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti
a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmá
zákon č. 124!2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržat‘

- Pri stavbe hudú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. Č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, najmá 43d-i, a príslušné technické normy.

STN 920201-l až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb — spoločné ustanovenia.
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb — obsadenie objektov osobami.
Vyhl. Č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpeČnosť pri výstavbc a pri
užívaní stavby.
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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 sehopnosťou 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 o jej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel‘sky.

Zhotoviteľ stavby: bude určený výherovým konaním. V zmysle ustanovenia 62 odst, písm.
d. stavebného zákona je stavebník do 15 dni odo dňa ukončenia výherového konania povinný
oznárniť zhotovitel‘a stavby. predložit‘ oprávncníe na realizáciu stavieb podl‘a zvláštnych
predpisov !Obchodný zákonník. Živnostenský zákon apod.! a zmtuvu o dielo.

Vzhľadom k tornu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby
oprávnenou osobou, za sú]ad pricstorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.

Podrohnejšie požiadavLv na zabezpečenie ochrany záujmov společnosti, najinä z
Iiľadiska životného prostredia. podiuicnky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podmíenky z hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný hezodkladne oznárniť stavcbnému úradu začatie stavebných prác na

stavhe v zinvste 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- stavebník je povinn‘ urnožniť povcreným orgánom vstup na stavbu za účelom vvkonania

ŠSD.
- na stavbe musí byť k dispoiícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej

stavby.
- na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník. ktorý sa končí dňom. ked‘ a

odstránia stavebné závady a nedorobky podt‘a kolaudačného rozhodnutia.
- stavebník je povinný na stavbe umíestnit‘ štítok. na ktorom uvedie názov stavby, dodávatel‘a,

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 rušito užívanie susedných
pozcmkov. Po skončení prác je povinnÝ uviesť susedný pozemok do póvodného stavu. ak to
nic je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu.
Náhrada škody sa rieši podl‘a všeobecných predpisov o náhrade škody ( 420 a nas].
Občianskeho zákonníka): rozhodovanie o náhrade škody nic je v kompetencii stavebného
úradu.

- stavebný materiál skladovat‘ tak. aby nebol zanicdzený prístup do susedných objektov, pohyb
ehodeov po chodníku ti pohyb \ozidiel po miestnej koniunikáeii.

— zanadenie staveniska uiniestnit na vlastnom pozemku a k terminu kotaudačného konania ZS
odsn‘t niť ti pozemok dať do póvodného stavu,

— ihotoviteF stavby musí pre stavbu použiť ten výrobky, ktoré majíi také vlastnosti, aby po (lobu
predpokladanej existcncíe stavby bola prí hežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia. bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,

- požadované hodnoty yožiarnej odolností musia vyhovovať skutočným hodnotám požianiej
odolnosti dokladovaných ccrtiťikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z.
a vyhlášky MV SR Č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších Dredpisov — skutočné požiarne
odolnosti stavebných konštrukcií predložiť ku kotaudácii,
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- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak. aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácic. Prípadné zncčistenie je povinný odstrániť vlastník stavby
(stavebník) na vlastně finančně náklady hezodktadne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozeniné komunikácie. dráhy,
odvádzanie povrchových vád, exhalácie. úpravy okolia stavby a pod.
- pred začatim výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych

sietí, ktoré móžu byť predmetnou stavbou dotknutě.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných

nehnutet‘nostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
suscdných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývaníaa užívania na
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohl‘adom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie.

- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby a spcvncných plóch \‘lesť tak, aby
nedochádzalo k zamokrovaníu susedných nehnuteľností.

- po ukončeni sta by požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmyslc stavebného zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a obce:
Obec liptovské Kľačany pod č. 30/202 1 za dňa 24.03.2021
Súhlasí s vvdaním rozhodnutia na povotenie stavby malého zdwja znečisťovania ovzdušia za
dodržania nasledovných podmienok
1. Pri inštalácii zariadcní nadit‘ sa pokynmi a návodom výrobcu.
2. Dodržať príslušné pnotipožiarnc a bczpečnostné predpisy.
3. K žiadosti o povolenic užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia pniložiť doklady o

preukázani posudzovania zhody od zaniadení a stanovisko kominárskeho podniku.
4. ínštaláciu spal‘ovacich zariadení móžu vykonať len pracovníci odbornej montážncj tirmy.

Obec liptovské Kľačany pod č. 27/202 1 Zo dňa 24.03.2021
S umiestnením a realizáciou predmetnej stavby súhlasí za nastedujúctch podmicnok:
- stavbu realizovať v zmys]e predloženej pnojektovej dokumentácic
- stavcbnými prácami nesmie byť ohmedzovanÝ pohyb na komunikácii a prípadné

znečistenie komunikácic bczokladne vyčistíť
- likvidáciu odpadu zo stavebnej činnosti riešiť v súlade so zúkonom č. 5076 Zh.. zákonom

238!9l Zb.. stým že miesto jcho umíestnenia bude dohodnuté so starostom obce Liptovské
KFačany

- na strešnej konštrukcii osadíť odkvapové žl‘aby a odvedenic dažďových vód zo stavby
vykonať tak, aby nedochádzalo k zamokreniu susedných nehnuteľností

- rešpektovať opnávnené pripomicnky vlastníkov suscdných nehnutel‘ností
- dodržať príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa výkonu takéhoto druhu stavebných

prác

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 1912/2021/PŠ zo dňa 23.03.2021 súhlasí
s týmito pripomienkami:

LVS. a. s., dodá a namontuje vodomer Sensus 420 s trvalým prietokom Q3 4 m3/h v
typizovan vodomernej zosta\e.

2. Požadované nlnožstvo vody na hasenie z vcrcjneho vodovodu (7.5 I s) je možné
zabezpečiť len s použitím požiarněho čcrpadla.

3. Krytic vodovodnej prípojkv musi byt‘ niinimálne 1.5 rn,
4, VzhFadoni na značná ceLková dlžku navrhovancj vodovodnej pripojky (viac ako 50 m)

nezanučíme v spoirebisku tlakové pomery a kvalitu pítnej vody v zmysle platných
predpisov. V pripade potreby odporúčame dodatočnú dezinf‘ekciu vody priarno
v spotrehisku a montáž zaniadenia na zvýšcnic tlaku vo vnutornom vodovodnom rozvode
(ATS).



5. Navrhovaná prípojka NN podľa projektu vedic svojou časťou v súbehu s potrubím
verejného vodovodu Zakreslenie trasy potruhia v pritoženej situácii je orientačně. Trasu
potrubia verejného vodovodu je potrebné vytýčiť pred začiatkom prác na základe
predloženej objednávky (Ing. Janík. 0917 5063 364).

6. Navrhovaná pripojka NN rnusi byt‘ vedená mimo pásma ochrany verejného vodovodu.
ktoré siaba do vzdialenosti 1.5 ni od vonkajšieho pödorysného okraja potrubia na ohidve
strany.

7. V prípade. že prí realizácíi prípojk NN dá jde k poruchám na potruhi v prevádzkc LVS.

as.. žiadame jdi bezoktadné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 aleho 0908 916 579.

Prípadne poruchy budú odstránené na náklady in estora.
8. Ku kontrole realizovaných prác prcd zásvpom prípojkv NN žiadanie prizvaf nášho

pracovníka (p. Kováč, 0905 850 726).
9. Pre zriadenie vodovodnej prípojky je potrchné predložiť našej spoločnosti žiadosť na

predpísanom ttačive, stavebné povotenie a ostatně náležitosti podFa pokynov našich
pracovníkov.

10. V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za úče

lom odpisu. kontroly a výmeny vodomeru.
11. Platnost‘ tohto vyjadreniaje do 23.03.2023.

Okresn“ úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-202 1/003840-002 zo dňa 16.03.2021.
súhlasí s predložcnou projektovou dokumentáciou a s vydanim stavebného povolenia na

navrhovanú stavbu za dodržania naslcdovných podrnienok:
I. S odpadmi. ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzkv sa bude nakladať v súlade s

platnou legislativou v odpadovoni hospodárstvc a 5 vypracovanou projektovou
dokumentác io u.

2. Pri kolaLldácii stavby budú predložené doklady o spásohe naloženia s odpadmi. ktoré
vzniknú pri výstavhe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

3. Odpady zo stavby je potrcbné odovzdať len oprávnencj osobc v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrehné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenic na zber, mobilně
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) prcd zneškodnením (skládka odpadov).

Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby
a zabczpečiť ho spósoboni. ktorý nehude ohrozovat‘ životné prostrcdic aleho odpad zn
staveniska hned‘ odvážať Upozorňujcme Vás, že výkopová zemina pokiat‘ nebude využitá v

rámci stavby (na niicste. na ktorom hola vykopaná) sa tiež považHe za odpad. a ako s
odpadom je potrebné s ňou nakladať.

4. S komunálnvmi odpadmi je potrehné nakladať aj V súlade s platným VZN obce Liptovské

Kl‘ačany. Zároveň Vás upozorňujcme. že Liptovské Kl‘ačany (celé Územic). spadá podl‘a
vyhlášky MŽP SR č. 371!2W5 Z.z. ktorou sa vykonáxujú mektoré ustanovenia zákona o
odpadoch pod územia, v krnrých je držíteť odpadu povinný zahezpečiť odpad pred
prístuporn niedveďa hnedého.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový alesný odbor pod č. OU-LM-PLOI
202 1/004553-002 zo dňa 12.04.2021, s realizáciou stavby súhlasí za dodržania týchto
podmienok:
L Zabezpečiť základná starostlivosť o PP, na ktorú holo vydané toto stanovisko až do doby

rea?izácie stavby najmá pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevín.

2. Vykonať skrývku humózneho horizontu PP do min. hlhk 30 cm a zabezpečiť jej
hospodánw a účelné využitíe na nezastavanej časti pozemkov. parc.č. C KN 551.
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3. Po rcalizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutel‘ností podfa * 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskych
pozernkov - záhrady a omej pód na zastavané plochy. prípadne na ostatně plochy s
predloženim porealizačného geometrického plánu. rozhudnuria O pridelení súpisného čísla
na stavbu lak sa vydáva, ak nic kolaudačného rozhodnutia a tohto stanoviska. Zmenu
druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš. katastrálny odbor.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2021/003798-002 zo dňa 25.03.2021, s realizáciou stavby súhlasí
s pripornienkami:

Rešpektovať ochranné pásmo drobného vodného toku, tj. 5 m. v ktororn nieje povolené
lLmicstňovať plot ani žumpu.

2. Odpadové vody akumulované v žumpách zneškodáovať odvozom do Čov a na výzvu
obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vód,
najviac za posledně dva roky. Odvoz odpadových vód móže vykonávať len
prevádzkovatel‘ verejnej kanalizácie. obec, alebo osoba poverená podľa osobitého predpisu
( 36 ods. 4 zákona Č. 364:2004 Z.z. o vodách).

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina pod č. 202 103-NP-1570-1 zo dňa 20.05.2021.
s navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pnpomienkami:

Maximálna rezervovaná kapacita (N‘IRK): Odsúhlasená prúdová hodnotu hiavného ističa
pred elektrorneroni In = 3x25 Ampér.

2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa
nachádzaj ú elektroenergetické zariadenia v rnaj etku SS D. Zakreslenú orientačnú trasu
elektrických vedeni v tejto lokalite Vám prikladámc na siruačnom výkrese ako prflohu
vyjadrenia. Pre.snú trasu podzemných káhlových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu
5.2 tohto vvjadrerda. (zelená prerušovaná čiara — NN vedcnic vzdušné. zelená plná čara —

NN podzemné vedenie)
3. SpcciFikácia pripojenia:

3.1. Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD: - poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD
na podpernorn hode — pri č.d. 24— v zmysle PD

3.2. Spósoh pripojenia: - vybudovanie prtpcuenia. ktoré sa skladá z káhlového zvodu na
podpemom bode a istiacej skrinky SPP2 (3x40A). ktorej umiestncnie je definované
v bode 3.1 tohto vyjadrcnia. Vám zabezpečí výlučne SSD po splneni podmienok
pripojenia definovaných v tomto vyjadreni (bod 4.6)

3.3. Specifikáeia elektrického prívodu: - elektrický prívod v bodu pripojenia do
elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bxl6mm2
max. AYKY-J4Bx25mm2 mechaniky chráneným v oehrannej rúrke a ukončený na
hlavnom istjčí v elektromerovoin rozvádzači, pred mcraním spotrcbv elektriny
(plombova(el‘ná časť).

3.4.Meranie: - meranie clcktriny bude umiestncné v elektromerovom rozvádzači (d‘alcj
RE) umiestncnom na verejne prístupnom niieste — na hranici pozcmku (napr.
v oploteni). Upozorňujeme. že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pľipojenia móže
byť max. 30 m. Rozvádzač RE mčže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2m od
podperného bodu min. I m od poistkovej istiacej skrine. Dalšie infrmácie sú uvedené
v bode 5.7. tohto vyjadrenia.

3.5. Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: - priamovýhrevné
3.6. Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia: - Toto vyjadrenie

slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení
„Všeobecných podrnienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do
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disribučnej sústavv SSD“. koré sú Z\ erejncné na strúnkach n w.ssd.sk v sekcíi

„Dokumenty“. SSC nezodpovedá. ani sa nijakým spósobom nevyjadruje k projektovej

dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického

prívodu.
4. Pn realizáeii pripojenia je potrehné postupovat‘ tak ako je uvedené v bodoch 4.1 - 4.7.

tohto vyj adrenia.
5. Všeobecné podmienky:

5,1. Upozorňujeme, že akákol‘vek zmena hudu pripojenia a pripadne okolnosti brániace

k vypracovantu dokumcntácic prípojky NN a nástednej f‘yzickej inštalácie

elektrického prfvodu a osadenia rozvádzača rnerania je potrcbné riešiť žiadosťou

O táto zmenu.

5.2. V zmystc sravcbného zákona ‚je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni

potrehné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káhlových vedeni v majetku

SSD Vám na základe objednávky smerovanej ce; aplikáciu zvercjnenú na

internetovej stránke ww.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník

prislušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3. Od energetických zaríadení žíadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona

251/2012 Z.z.. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noricm STN. Pri \N

vzdušnvch vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter

od krajného vodiča NN vzdušného vcdenia na každá stranu. Pci realizácii

výkopových prác, žiadame neporušit‘ celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si

Vás dovoľujemc upozorniť, že v danej lokalitc sa móžu nachádzať aj podzemné

vedcnia trctích osób.
5.4. V prípade sťtbehu a križovani zemných káblových vedení žiadamc dodržať

manipulačný priestor min. 1 meter na každá stranu. V opačnom pripade pn opravách

a rekonštrukctách našich zariadení nezodpovedámc za poškodenie Vášho zariadenia.

5.5. Vyhotovenic odhemého elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do

distribučnej sústavy SSC žiadame rcalizovať v zmysle platných STN a zákona

2512012 Z.1.
5.6. Elektrický privod deínovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického

zariadenia od bodu pripojenia po RE rátanc RE a má byt‘ vyhotovený v súade so

„Všeobccnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest

do distribučnej sústavy SSC“, ktoré sú zvercjnené na www.ssd.sik v sekcii

„Dokumenty“.
5.7. \tvhotovenie RE musí vvhotovovať platnému sťLhoru noriem STN [Y 6 1439—1—5. Pre

prípadne blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byt‘ splnené technické

a obchodné podmienky prislušncj sadzby. Pred cieknomerovým rozvádzačom RE

musí byť vol‘ný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza K rozdeleniu

napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S. ktorú je potrebné riešiť mimo

plonibovanú časť rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania nájdcte na

našcj tnternetovej strúnke wwv.ssd.sk v sekcii “Dokumenty“.

5.8. Práce na elektrickom privodc a jeho montáž. ako aj ostatné práce na vyhradenom

clektrickom zariadení nióže realizovať iba odborne spósohilá osoba v zmysle

Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanic prde zabezpečuje žiadateľ. Pre

vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívoclu k vyššie určenému bodu

pripojcnia k DS žiaclame. aby hol dodrž‘aný priere vodičov podl‘a bodu 3.3.

59. Každé novo vybudované odhemé elektrické zariadenie odheratel‘a musí mať pred

požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené

merania izolačných szavov elektrického zariadenia, ktorých výslcdkom hude záver.

že „Zariadenie jc schopné bezpečnej a spoľahlivcj prevádzky“. Náslcdne po
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odherného elektrického zariadenia k distrihučnej sústave SSD musí byť necdkladne
vykonaná rcvízia daného zariadenia a vystavcná Správa o odbornej prchtiadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu
z odovzdávacieho rníesta po elektromerový rozvádzač) v súlade So zákonom Č.
124:2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508.2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške
elektrornerového rozvádzača. ktorý je odherateF povinný predložif do SSD na
požiadanie. v súlade s * 39 ods. 9 Zákona o energetikc.

5.10. Ostatné požiadavky Stredoslovenskej distribuČnej. a. s. je porrebné dodržaĹ tak ako
je uvedené vo Vyjadrení k technickým podmienkam pripojenia Č. 202103-NP-1570-l
70 dňa 20.05.202 1.

K navrhovanej stavbc sa vvjadrili:
- Obec Liptovské Kľačan pod č. 302021 a 27 2021 zo dím 24.03.202 1:
- Liptovská vodárenská spoloČnosf. as. pod Č. 1912102íPŠ zo dňa 23.03.2021:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostrcdic. úsek štátnej

správy odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2021ĺ003840-002 zo dňa
16.03.2021;

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkoý a lesný odbor pod č. OU-LM-PLOI
2021/004553-002 Zo dňa 12.04.2021;

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-SVS-202 I :003798002 zo dňa 25.03 .20fl;

- Slovak Tclckom. a.s. pod. Č. 6612108626 Zo dňa 25.03.2021 — nedójde do styku;
- Stredoslovenská distribuČná, a. s., pod Č. 202103-NP-l570-l zo dňa 20.05.2021;

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘
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 kolaudačnélio rozhodnutia.

Pil kolaudácií predložiť skutkové zameraníe ínžiníerskych sjetí fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti
autorizovaným geodetom a kartografom.

Stavebné povolenie je v zniysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre
právnycb nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatncné

Odóvodnenie:
Stavebník Lukáš Martinka. bytom Malatiny 13. 032 15 Partizánska Lupča v zastúpení

Ing. Jozef Pavlík. so sídlom Družsrevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto podal dňa
30.03.2021 na SpoIoČný obecnÝ úrad úzcrnného rozhodovania a stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný clonv na
pozemkoch parc. Č. KN-C 25/l a KN-C 22/4 v kú. Liptovské Kl‘aČany. Uvedeným dňom bob
začaté spojené úZenlné a stavebné konanie.

Obec Liptovské KľaČany ako prislušný orgán na úseku stavebnej správy podľa I
zákona NR SR Č. 145/1995 Z.z. o správnycb poplatkoch zastúpená SpoloČným obecným
úradom úzernného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši vyzvala
stavebníka výzvou pod č. MsU/URaSP/202 1/3055-2/J Var zo dňa 20.04.202 1 stavebníka podl‘a
8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch na zaplatcnic správneho poplatku. Stavebník dňa
27.04.2021 správny poplatok uhradil.
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\zhľadom na to. že predložená žiadosť spolu s prilohami neposkytovala dostatoéný

podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka pod č.
ľvĺsUĺURaSPĺ2O2 1/3055-3/iVar zo dňa 2004.2021 v zmysle ustanovenia * 60 ods. I zákona Č.
50/1976 Zb. o úzcmnorn plánovaní a stavehnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov a 8 a 9 vyhl. Č. 45312000 Z. z.. v znení ncskorších predpisov, aby najnesk3r do 30

dní odo dňa doručenia tejro výzvy žiadosť doplnil ajmá o projektovú dokurnentáciu

vvpracovanu odhorne spósobilým projektantom (zosúladcnie situácie osadenia stavby s

riešením protipožiarnel bezpečnosti stavby — vybavenie stavby zariudeniami na protipožiarny

zásah — prístupove komunikácie a zosúladcnie situácic osadenía stavby s projektom prípojky

vody, prípojky NN — sítuácia) a doplnenie situácie osadenia stavby o odstupové vzdialenosti od

hraníc pozemkov pre stavebný objekt spevnená plocha a žumpa. Rovnako je potrcbné doplníť

povolenie vjazdu cestným správnym orgánom - Obec Liptovské Kl‘aČany a stanovisko

Slovenského vodohospodárskeho podniku šp. k predmetncj stavbe.
Stavebný úrad konanie prerušil a zároveň stavebníka upozornil, že ak v urČenej lehote

nedostatky podania neodstráni. stavebné konanie bude zastavené v súlade s ustanovením 60

ods. 1 a 2 stavebného zákona. Dňa 04.05.2021 spInomocnen zástupca stavebníka chbajúce

doklady stavebnému úradu doplnil.
Stavebný úrad po posúdeni žiadosti a doplnen‘ch dokladov oznámil dňa 05.05.202]

podľa 61 ods. 4 stavebného zákona spojeneho úzcmného a stavcbrwho Lonania vcrcjnou

vyhLáškou. Vzhľadorn k tornu, že podaná žiadosť spolu s predložcnrni dokladmi

a dokumcntáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby

a stavebnému úradu sú dohre známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil v zmyslc 61

ods. 2 stavebného zákona od ústncho pojednávania a miestneho šetrenia. Zároveň stanovil

účastníkoin konaniu lehotu 7 pracovnÝch dní odo dňa doručenia oznámenia, dokcdv mohli byť

uplatnené prípadné námietky a pripomienkv. Súčasnc ich upovedornil. kde a kedy je možné

nahliadnut‘ do dokladov. V stanovenej Jekote neboli správnemu orgánu doručené žiadnc

pripomienkv od účastníkov konania.
Stavebný Grad spojíl podľa 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskoršich

predpisov konanie o uiniestnení stavby so stavebným konaním,
Stavebný úrad v uskutoČnenom spojenom územnorn a stavebnom konaní preskúmal

predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hl‘adisk uvedených v ustanoveniach * 37, 62

a 63 stavebného zákona a 8 vyhl. č. 453.2000 Z. z.. prejednal ju s účastníkmi konania a
dotknutvrní orgánrnt štátnej správy a zistil. že urniestnenírn a Lkskutočncnín‘k stavby nic sú
ohrozené záujmy spoloČnosti. ani neprimerane obmcdiené alcbo obrozené právu a oprávnené

záujmy účastníkov konania. ‚

Dokunientácia stavby splňa požiadavky stanovené 43d. 43e a 48 až 52 stavebného

zákona v znení neskorších predpisov, 9 vyhl. Č. 453/2000 Z. z. a prislušné ustanovcnia

slovenských technických noriem.
Stanoviská dotknutých orgánov. organizácii a obce bok zahrnuté do podmienok

rozhodnutia. V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad

také dövody, ktoré by bránili po\oleniu stavby.
VzhFadom na posúdenie z hFadiska zámerov a cicFov uzemného plánovania.

starostlivosti o životné prostredie dospel stavebný úrad k záveru, že stavba nic je s týmito

záujmami \‘ rozpore. Uskutočncnie navrhovanej stavby neohmedzujc verejnv záujcm.

nezasahuje do rozvoja územia aje v súlade so zámermi obce Liptovské Kľačany.
Uskutočnenie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkáni na

výstavbu podľa vyhl. Č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo prenkázané:

— Iistom vlastníctva Č. 1081 a 1082 kú. Liptovské IKľačanv, oveľený na portáli oversi.gov.sk

to



Správny poplatok v zmysle zákona Č. 145/995 Z. z. v zneni neskoršich predpisov:
- pol. č. 60 písm. a) ods. I = 50.00 eur (rodinný dom)
- pol. č. 60 písm. d) ods. 4 = 30.00 eur (spevnená plocha)
- pol. č. 60 písm. d) ods. 3 = 30.00 eur (žumpa)

Pou čeii je:
Podľa 53 zákona č. 71:1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolat‘. Odvolanie podl‘a * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v Iehote do 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na obec Liptovské Kl‘ačanv. prostrednictvom Spotočného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku. ul. Štúrova 1989:4‘
Liptovský Mikuláš.

O odvolani rozhodne Okrcsn úrad Žilina. odbor výstavby a hytovej politiky. ul.
Vysokoškolákov 8556:338. 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostricdkov preskúmatcľné správnyin súdom podl‘a ustanovení Správnelio súdneho poriadku.

*
Iig. Ján Hollý

starosta obce Liptovské Kľscanv

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) 69 Č. 50/1976 Zb. o
územnoni plánovaní a stavebnoni poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Boručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) 69 stavebného
zákona tak, že sa písomnost‘ podľa 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesi po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce Liptovské Kľačany. Posledný deň tejto lehoty je dňoin doruČenia.
Správnv orgán zverejňuje písoiunosť súčasne na svojom webovorn sídle, ak ho má
iriadeué, na centrálnej úradnej elektronicke,j tabuli (www.cuet.slovensko.sk) a ak je to
vhodné aj iiiým spósoboiu v mieste obvyklým, najmá v miestnej tlači, rozhlase alebo na
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na niieste, ktorého sa konanic týka.

Vyvesené dňa Zvesené dňa
Oznámené mým spósoborn (webové sídlo) dňa
Oznámené mým spúsobom (www.cuet.slovensko.sk) dňa

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa

- ÚČastníkom konania (stavebník, osoby. ktoré majú vlastnícke aleho mé práva k pozemkom a
stavbám na nich vrátane suscdiacich pozemkov a stavich. ak ich vtastnícke aleho mé práva k

týmto pozemkom a stavbám můžu byť stavebným povolením priamo dotknuté: ďalšie osoby,
ktorým toto postavenie vplýva z osobitného predpisu; sla\ ebný dozor aleho kvalifikovaná
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osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby; ďalcj účastníkom konania je ten, o

koho právach, právom chránených záujrnoch ateho povinnostiach sa má konať alebo koho

práva, právom chránené záujmy atebo povinnosti móžu byť rozhodnutím priamo dotknuté;
účastníkom konania je aj ten. kto tvrdí, že móže byt‘ rozhodnutím vo svojich právach, právom

chránených záujmoch aleho povinnostiach priamo dotknutý. a to až do času, kým sa preukáže

opak).

Na vedornie
Obec Liptovské Kľačany. Liptovské Kt‘ačany 72. 032 14 Lubeľa
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesný odbor. Kollárova 2. 031 01 Liptovský
Mikuláš-Vrbica-Nábrcžie
Okrcsn úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ŽP - úsek SVS. Vrbická 1993. 031
0 LiptovskÝ Mikuláš-Vrbicn-Nábrežie
Okresný úrad, odhoľ starostlivosti o životné prostredie - úsck ŠSOH. Vrbická 1993. 031 01
Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revotučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš -

Liptovská Ondrašová
Stredoslovenská distrihučná, a. s., Pri Rajčianke 2927!8, 01047 Zilina
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VSTUP NA POZEMOK ZABEZPEČENÝ BRANOU

VSTUP DO BUDOVY RD

ELl SPEVNENÉ PLOCHY (zámková dlažba, vsakovanie
dažďovej vody priarno do terénu.)

• ZASTAVANÁ PLOCHA (SO 01)

NESPEVNENÉ PLOCHY ‚ZELEŇ

ER REVÍZNA SKRIŇA ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY (NOVÁ)

VŠ VODOMERNÁ ŠACHTA V000VODNEJ PRÍPOJKY (NOVA)

gj KANALIZAČNÁ ŽUMPA (nová)

KO PRIESTOR PRE NÁDOBY NA KOMUNALNY ODPAD (1m2)

INŽIN1ERSKE SlETE
VEREJNÉ

3,12% 15.00m2

24,55% 117,80m2

72,33% 347,20 m2

100,00% 48000m2

PM PARKOVACIE MIESTO

VEREJNÁ SlEŤ ELEKTRINY VN
VEREJNÝ VODOVOD

PRÍPOJKY

SO 02

5003

S004

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

VODOVODNÁ PRÍPOJKA 0N25

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN1SQ

VONKAJŠIE DOMOVÉ SlETE

ELEKTRICKÁ PRIPOJKA N

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÁ PRIPOJKA

HRANICA POZEMKU

+POPLASTOVANÉ PLETIVO v.n.t. l600mm

OBJEKT NA POZEMKU

POZNAMKY:

Á
Á

OPLOTENIE -STOJKA Zn+PVC O5Omm á 2500mm V BE . P TKE

PrQjek a

Ing V CflŠ%W

k bÉÓ:2jtiĚ rLu5

NA STAVEBNÉ

WRCcVAL; MIEros-Avey LIPTOVSKÉ KEAČÁt4Y
Ing. TOMÁŠ WIbIO« LUKAS MARTINKA o.crs LIPTOVSKÝ MIKIJLÁ
v$pqc. MALAlNY Č13 PSČ 03215 LIPTOVSKÉ KLAČANY
Ing. VLADIMÍR GENŠINIAK PARCELk 25/1

ARCH

DGKUMSIT; 7kOFIA:

POVOLENIE
DATuM JTKA- - FOÁT:

02/2021 1:250 630x297 s
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