
OBEC LIPTOVSKÉ KEAČANY
Obecný úrad Liptovské Kl‘ačany 72, 032 14 Eubet‘a

Číslo: M5Ú!ÚRaSPĺ2O2O/5602-3/JVar V Liptovskorn Mikuláši: 21.10.2020

Stavebníci: Peter Belopotocký a Beata Bclopotocká, ohidvaja bytom Nábrežie 4. apríla
1833/3, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábrežie v zastúpeni Ing. Miroslav
Neumann bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Rodinný dorn

VERESNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebnici Peter Belopotocký a Beata Belopotocká, ohidvaia bytom Nábrežie 4.
apríla 1833/3. 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábrežie v zastúpeni Ing. Miroslav
Neumann bytom Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto podali dňa
19.08.2020 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného porindku v
Liptovskoni Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ na
pozemku parc. č. KN-C 507/1 v k.ú. Liptovské Kľačany. Uvedeným dňom bob začaté
spojené úzeniné a stavebné konanie.

Obec Liptovské Kľačany ako príslušný stavebný úrad podl‘a *117 zák. Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavehnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5
písmeno a) zák.č, 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podFa ustanovenia *37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba 1Rodinný doni“ na pozemku parc. Č. KN-C 507/1 v kú. Liptovské Kľačany
sa podt‘a a) ods. 1) a *66 ods. 1) stavebného zákona sa

p O V oľ U j e.

Popis povol‘ovanej stavby:
Novostavba rodinného domu sa bude nochádzať v intraviláne obce Liptovské KI‘ačany

na pozemku KN-C 507/1 kú. Liptovské KFačany. Rodinný dom bude samostatne stojací.
murovaný. jednopodlažný objekt prestrešený sedlovou strechou. Objekt bude napojený na
kornunikáciu 111:2326 pomocou existujúeeho vjazdu k rodinnému domu sůp. Č. I ‘obci
Liptovské KFačany. Rodinný dorn bude zásobovaný pitnou vodou pomocou novonavrhovanej
vodovodnej piipojky na existujúcu studňu vo vlastníctve stavebníkov. Odkanalizovanie objektu
je navrhnuté pomocou novonavrhovanej kanalizaČnej prípojky do novonavrhovanej žumpy.
Objekt rodinného domu bude napojený na etektrickú eneugiu pomocou novonavrhovanej
elektrickej pripojky navrhovanej na pozernkoch par. Č. KN-C 504 (KN-E 351/1). KN-C 505
a KN-C 507:1 kú. Liptovské KUačany. Parkovanie pre dva osohné automobily bude
zabezpečené na novonavrhovanej spevnenej pboche na pozemku stavebníkov.

Technické údaje povoľovanej stavby:
• Rodinný dom

- zastavaná plocha: 08,1 O m2
- obytná plocha: 50.50 m2
- úžiiková plocha prízemie: 86.50 m2
- obostavaný priestor 590,70 m3



Objektová skladba povoľovauej stavby:
- Rodinný dom

INP: zádverie, WC, 2x hala, obývacia izba. kuchyňa, sklad potravín. 2x izba, kúpel‘ňa,
šatník, terasa

- Vodovodná prípojka
- Kanalizačná prípojka + žumpa
- NN prípojka, bleskozvod
- Spevnená plocha (betónová dlažba)

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
Ing. Pavel Timár — :odpoxec/nÝ projektant. a;rhitekto;zieké a sravehnc riešenie; Ing.

Stanislav Gajdoš - e/ekt,vinšta/ácia. ochrana před b/esko;?], Ing. Pavel Zálešák —

:dravoteehnika, vvkztro vonic. rcpe/norechnické posúdcnic a projektové /zod,zote;zie: Ing. Renáta
Karasková — protipožiarne :ahe:pečenic stavby: Ing. Michal Kosorin — statický posza/ok: Ing.
Lukáš Ferko - zdravotechnika—pripojkv: Ing. Marián Vrana - elektrická prrpojka a prnod ;VV

Spósob doterajšieho využitia dotknutých pozenikov:
- pozernok parc. č. KN-C 507/1 v k.ú. Liptovské Kľačanyje vedený ako záhrada

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
K zámeru na poľnohospodárskej pódc holo vydané stanovisko Okresným úradorn

Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. OU-LM-PLOI-2020/009489-002 zo dňa
31.08.2020.

Pre umiestnenic a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmicnky:
- Stavba bude urniestnená podľa zakreslenia v projcktovej dokumentácii v situácii

spracovaneĺ na podklade katastrálncj mapy na pozemku parc. č. KN-C 507/1 v kú.
Liptovské Kračan.

- Elektrická prípojka bude umiestnená podFa zakreslenia v projektovej dokumentácii v
situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy na pozemkoch parc. Č. KN-C 507/J,
KN-C 505 a KN-C 504 (KN-E 351/1) v kú. Liptovské Kľačany.

- Stavba bude uskutoČnená podFa dokunientácic overenej v stavebnom konani. Zmenv
nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

• Rodinný doni
- min. 9.604 rn od západnej hranice pozemku s pozemkom parc. č. KN-C 585/l (KN-E 359/2) v

kú. Liptovské Kľačany, na ktororn sa nachádza komunikácia lII!2326
- min. 22,270 m od východnej hranice pozemku s pozemkom parc. č. KN-C 619ĺ1 (KN-E

637/24) v k.ú. Liptovské Kľačany, na ktorom sa nachádza potok Kľačianka
- min. 7,080 in od existujúcej zástavby humna a skladových priestorov
- min. 9,958 m od južnej hranice pozemku s pozemkom parc. č. KN-C 507/2 v kú. Liptovské

Kl‘ačany
- min. 6,370 mod severnej hranice s pozemkom parc. Č. KN-C 505 v kú. Liptovské Kl‘aČany
- celá stavba bude nia. pódorysného rozmeru cca 9.40 x 12.40 m
- max. výška hrebeňa strcchy rodinného domu ncpresiahne kótu -‘- 6.050 m od kóty ± 0.000 ni.

kde + 0.000 ni je výška podlahy na I. NP. Ĺroveň upraveného terénu je od -0.200 ni od
úrovne ± 0,000 ni

• Žumpa(l2nť)
- urniestnená západne od objektu novonavrhovaného rodinného domu na pozemku parc. č.

KN-C 507fl kú. Liptovské Kl‘ačany vo vlastníctve stavehnikov
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• Spevnená plocha
- umiestnená severne od objektu novonavrhovLlného rodinneho domu na pozemku parc. č. KN

C 5071 kú. Liptovské Kľačanv vo vlastnictve stavebnikov. ktorá bude slúžiť akc prístup
k objektu a na parkovanie dvoch osohných autornobilov.

- okolo domu je navrhnutý okapový spevnený chodník.

Podniienky napojenia na inžinierske siete a úpravu stav eniska:
- napojenie na koniunikačnú sleť - eXistujúcirn vjazdoiu

pozemku parc.č. KN-C 5851 (KN-E 3592) v kú. Liptovské
súp. Č. I v obci Liptovské Kl‘ačany:

- napojenie na eXistujúce inžinierske siete (vodovod) - rodinný dom bude zásobovaný
pitnou vodou pomocou novonavrhovanej vodovodnej prípojky na existujúcu studňu vo
vlastníctve stavebníkov na pozemku parc. č. KN-C 505 kú. Liptovské Kľačany.
Povolcnie na odber podzernnej vody z eXistujúcej studnc vydala obec Liptovské Kl‘ačany
rozhodnutie pod č. 70/2020 zo dňa 12.06.2020;

- prípojka NN - bude zriadená z najbližšieho bodu verejnej distribiičnej zemnej siete NN
zemným káhlom z istiacej skrine SPP2, umiestnenej na pozemku par. Č. KN-C 504 (KN
E 351/1) v kú. Liptovské Kľačany. na ktorý majú stavebníci uzatvorenú zmluvu
o budúcej zmtuve o zriadení vecného brcniena s majitel‘om pozemku. Káhel bude vedený
zcrnou do rozvádzača merania umiestneného na hranici pozemku stavebnikov par. Č. KN-
C 505 kú. Liptovské KľaČanv. \apojenie domového rozvádzača rodinného domu bude
káblom CYKY-J SxlO mm2 a CYKY-J 5x1%5 mm;

- kanalizačná prípojka - odvod splaškových vód z objektu je riešený do novonavrhovanej
žumpy osadencj na pozemku sparc. č. KN-C 507‘l kú. Liptovské Kľačany xo
vlastníctve stavebnikov. KanalizaČná prípojka z rúr PVC DN 160 začina bodom
vvústenia do žumpy a pokračuje v zemi v ryhe oparrenej pieskovým ohsypom až po dorn:

- vykurovanie - hude zabezpečené pomocou teplovodného podlahového vykurovania so
zdrojom tela: tepelné čerpadlo (vzduch-voda) a krb;

- príprava TUV - bude zabezpečené poniocou tepelného čerpadla;
- dažd‘ové vody - budú odvádzané klampiarskymi výrohkami do existujúceho

odvodňovacieho kanála, ktorý sa nachádza na hranici pozemku parc. Č. KN-C 507/1 kú.
Liptovské Kračany.

Umiestnenie všetkých navrhovaných objcktov je v zmysle projektovej dokumentácie, overenej
v stavebnom konaní.

Pri usktitočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy tkajúce 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

- Pri stavbe hudú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
vÝstavbu stanovené zák. Č. 23772000 Z. z.. ktorým sa meni a doplňa zák. Č. 501976 Zb. v
zneni neskorších predpisov, najmá 43d-i. a príslušné technické normy.

STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavicb — spoločné ustanovenia.
STN 73 0818 Požiarna hezpečnosť stavieb obsadenie objektov osobami.
\/rvhl Č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu hezpečnosť 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.

z komunikácie 111/2326 na
KUačany k rodinnému domu



Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať prcci uplynutím
lehoty výstavby o jej predlženie.

Spósoh uskutočnenia stavby: Stavba bude realizovaná svojpomocne.
Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Pavol Sin. Hviezdoslavova 878, 034 95 Likuvka,
Ev.č06998*lO*20*30, v súlade s ustanovením * 46b stavebného zákona.

VzhI‘adorn k tornu. že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby
oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumenáciou zodpovedá stavebník.

Podrohnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujinov spoločnosti, najmä z
hľadiska životného prostredia, podmienkv na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podniienky z hľadiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na

stavbe v zniysle 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- stavebník je povinný umožniť poverenin orgánom ‘stup na stavbu za účelom vykonania

ŠSD.
- na stavbe musí byť k dispozíeii dokumentácia a všetky doklady týkajúcc sa realizovanej

stavby,
- na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa

odstránia stavebné závady a nedorohky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatel‘a,

stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, čislo
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 pbvodného stavu, ak to
nic 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 suscdných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikáeii.

- zariadenic staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu,

- zhotovitel‘ stavby musí prc stavbu použit‘ len výrobky. ktoré majú také vlastnosti. aby po dobu
predpoktadan existencie stavby hola pri bežnei údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabitita. požiai-na hezpečnosť stavby. hygtenické požiadavkv. ochrana 7dravia
a životného prostredia. bezpečnosť pn užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

- požadované hodnoty požiarnej odolností musia vvhovovať skutočným hodnotám požiarnej
odolnosti dokladovaných certifikátmi reukázania zhodv v zmysle zákona č. 901998 Z. z.
a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov — skutočné požiarne
odolnosti stavebných konštrukcií prcdložiť ku kolaudácii.

- jazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak. aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenic jc povinnÝ odstrániť vlastník stavby
(stavebník) na vlastné flnančné náklady bezodkladne.
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- v zmysle 26 ods. 6 vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z. strecha so sklonorn strešných rovín
váČšim ako 25°, musí byť vybavená zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu v zmysle pokynov
výrobcu krytiny. ktorá bude aplikovaná na stavbu.

Podrnienkv na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy.
odvádzanie povrchových vód. exhalácie. úpravy okolia stavby a pod.
- pred začatím výkonových prác požiadať o vvlýčenie všctkých podzemných inžinierskych

sjeti. ktoré móžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vvkonávať tak. aby nevznikli škody na susedných

nehnutel‘nostiach a nedochádzalo k ohmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
susedných nehnuteFností, taktiež pri výstavbc nezhoršovať podmienkv bývania a užívania na
priFahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na pristupovú komunikáciu ajej odvodnenie.

- odvedeme dažďových vod z pozemku a zo stavby a spevnených plóch viesť tak. aby
nedochádzalo k zamokrovaniu susednch nchnutel‘nosti.

- po ukončcní stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a obce:
Obec Liptovské Kl‘ačany pod č. 55/2020 zo dfia 06.05.2020
So stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia súhlasí za nasledujúcich podmienok:
1. Pri inštaláci zariadení riadiť sa pokynmi a návodorn výrobcu.
2. Dodržať prislušne protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. K žiadosti o povolenie užívanie zdrojov znečisťovania ovzdušia priložiť doklady

o preukázaní posudzovania zhody od zariadení a stanovisko kominárskeho podniku.
4. Inštaláciu spaľovacích zariadcní móžu vykonať ten pracovníci odbornej montážnej finty.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o Ž?, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2020/005624-002 zo dňa 18.05.2020,
súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povotenia na
navrhovaná stavbu za dodržania naslcdovných podrnienok:
I. Povinnosťou póvodcu odpadov je prednostnc zahezpečiť využitie všetkých

recyklovatct‘ných druliov odpadov /napr. 150101. 150102, 170201. 170405!, ktoré vzniknú
pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetenlnej organizácje a vvhovujúce
zneškodnenie nevyužiteľných odpado v sálaJe so zákonom Č. 792015 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č.
37172015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. uloženini na
vyhovujúcej skládke.

2. Fn kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo
využiti všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej reatizůcii.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a Iesný odbor pod č. O1J-LM-PLOI-
2020/009589-002 zo dňa 31.08.2020. súhlasí so zmenou druhu poFnohospodárskeho pozemku
vo výmere 500 m2 z parccly Č. C KN 3952 v kú. KráFovská Ľubet‘a za dodržania týchto
podmienok:
1. Zabezpečil‘ základnú starostlivosť o PP. na ktorů bob vydané toto stanovisko až do doby

realizácie stavby najmá pred zaburinenim pozcmkov a poraslom samonáletu drevin.
2. Vykonal‘ skrývku humózneho horizontu PP do min. hlbky 30 cm a zabezpečit‘ jej

hospodárne a účelné využitic na nezastavanej časti pozcmkov, parc.č. C KN 507/l v kú,
Liptovské Kľačany podľa výpisu z listu vlaslníctva /d‘alej len „LV“/ Č 129 v podielovom
spoluvlaslníctve stavebníkov.

3. Po realiZácii výstavby za účetom usporiadania evidencic druhov pozemkov v katastri
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nchnuteľností podľa * 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu pol‘nohospodárskvch

pozemkov — záhradu na zastavanú plochu, prípadne na ostatnú plochu s predloženírn

porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu ĺak

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 štátuej vodncj správy

pod č. OV-LM-OSZP-2020/005648-002 zo dňa 18.05.2020. s realizáciou stavby súhlasí

s pripomienkami:
1. Práce realizovať tak, aby nedošlo k zníženiu príetočného profilu existujúceho

odvodňovacieho kanála.
2. Odpadové vody akumulované v žumpe zneškodňovat‘ odvozom do čistiarne odpadových

vád a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodncj správy prcdložiť doklady o odvoze

odpadových vád, najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vod může vvkonávať

kn prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec, aleho osoba poverená podl‘a osobitého

predpisu (* 36, ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách).

3. Nakol‘ko bude rodinný do zásobovaný pitnou vodou z eXistujúccj studne, bude potrebné

požiadať prislušný orgán štátnej vodnej správy (Obec Liptovské Kl‘ačany) o vydanie

povolenia na osobitné užívanie vád (odhcr podzemnej vody z cXistujúccj studne) v súlade s

21 zákona 364/2020 Zz. o vodách.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina pod Č. 4300134034 zo dňa 10.08.2020,

s navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripornienkami:

1. V predmetnej lokaJ.ite katastra Liptovské Kľačany KN-C 507/l rcsp. vjej blízkosti sa

nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedcnia a podperné body. Zakreslená orientačnú trasu

tchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia

zelenou prerušovanou čiarou NN vedenie vzdušné).

2. Od uvedených energctických zariadeni žiadame dodržať ochranné pásmo v zmvsle zákona

25 1/2012 Z.z,, a bezpečné vzdialenosti podľa prislušných noriem STN. Pri realizácii

výkopových prác, žiadamc neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorníť, že v danej lokalitc sa můžu nachádzať aj podzemné

vedenia tretich osůb. V zrnysle stavebného zákona je pre určenie presnej trusy podzemných

vedení potrebné fyzickyju vytýčíť.
4. Pripojenie na el. cnergiu žiadame riešiť z distribučncj sústavy SSD v danej lokalíte.

Odovzdávacie rniesto a hod napojenia určujeme spínacie a istiacc prvky v poistkovej

skrinke SPP2, ktorá bude umicstnená na podpernom bode v majetku SSD. a.s. — (viď.

mapa).
5. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In =3x32 Ampér.

charakteristika B.
6. Pripojenie do distribučncj sústavy SSD bude realizované v zmysle platných ST\ a zákona

251 !2W 2 Z.i.. Pripojenie el. privodu do istiacej skrine a istiace prvky. Vám zabezpečí

výlučnc SSD po splnení podmienok pripojcnia definovaných v tomto vyjadrení,

pripojovacej zmluve a po zaplateni pripojovacieho poplatku na účet SSD.

7, Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káhlorn

min. AYKY-J4Bxl6mm2 mechanicky chránený v ochranncj truhke (chráničke) a ukončený

na hlavnom ističi pred meraním (plomhovatel‘ná časť).

8. Mcranie elektriny bude umiestnené v RE umiestncnom na verejne prístupnoni miestc

vzdialenom min. 2m a max. 3Dm od bodu pripojenia (stlpa). Vyhotovenie RE musí

vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie

elektrospotrebičov musia byť splncné technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby.
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Pred elektromerovýin rozvádzačom RE musí byť vol‘ný rovný priestor aspoň 800mm.V
rozvádzači RE dochádza k rozdelcniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je
potrcbné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickorn prívode ako
aj montáž smie iealizovať Vami vybratá odborne spisobiíá osoba v zmysle Vyhlášky
508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našcj internetovej stránke
www.ssd.sk.
Okrem inéhoje technickou podrnicnkou pre priznanie sadzby D6 v zmysle cenníka:
Pripojcnie elektrických priamo výlirevných spotrebičov a prípojenie akurnulačných
spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného
diaľkového ovládania (UDO), prepínacími hodinami alebo inteligcntným meracím
systémom (IMS), HDO a oddel‘ovacie relé musia byť ístcné plombovateľným 2
Ainpérovým ističoni, v prípade že je na odhernom micste naištalovaný [MS, nic je
potrebná monáž UDO s plombovatet‘ným ističom 2A.

9. Všetky potrebné úpravy na vyhudovanie elektrického prhodu \Tátane RE si reahzuje
žiadateF na vlastné náklady. pnčom je povinný rešpektovať ..Všeobecnými podrnienkarni
k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu mtest do distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská distribučná. as, (ďalej SSD). zverejnené www.ssd.sk. Elektrický prívodje
súčasťou odberného elektrického zattadenia odberateFa. Odherael‘ je povinný mať pred
vyhudovanírn elektrického prívodu súhlasy majitel‘ov dotknutých nehnutet‘nosti. na
ktorýchje tento elektrický prívod umiestnený.

10. Ostatné požiadavky Stredoslovenskej distribučnej, a, 5. je potrebné dodržať, tak ako je
uvedené vo Vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia Č. 4300134034 zo dňa 10.08.2020.

Slovak Telekom, a.s. v stanovisku č. 6612023108 ZO dňa 18.08.2020
Pre vyznačené záujmové územie dáva nasledovné stanovisko, Dójde do styku so sieťami
elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, as. alalebo DIGI
SLOVAK[A. s.r.o.

Slovak Telekom as. a DIGI SLOVAKIA. sto. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradorn pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby aleho stavebného povolcnia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel‘nou súčasťou tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
I. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 Zákona Č. 351:201 Í Z. z.) a

zároveň je potrehné dodržať ustanovenie 6S zákona č. 351:2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.

2. Vyjadreníe stráca platnosť uplynutim doby platnosti uvedencj vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v pripade ak
uvedené pareelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktoiý podal uvedenú žadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom,a.s. a!aleho DIG[
SLOV.kKIA. s.r.o. aleho zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (naneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosť Slovak Telekom. a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany aleho preloženia SEK prostredníctvom
zainestnanca spoločnosti povereného správou sjeti: Ján Babál. ian.hahal(?Ltetekom.sk. --42l
444328456

4. V zmys!e 66 ods. 7 Zákona Č. 351:2011 Z.z. o elektronických kornunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351J201 I Z.z. je
potrcbné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
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vlastnikom dotknutých ŠEK.. Bez uzavretia dohody nic je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, as. a DGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzcrnných kábloch a projektovaných trasách prckládok podzemných
telekoniunikačných vedení a zaradení,

7. V pripade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vvjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sleť. ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom. as. a!alebo DIG[
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žtadateFa zabezpečiť nadzemnú siet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadcní je porušením povinnosti
podl‘a 68 zákona č. 351‘2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.

9. V pripadc. že žiadater bude so zemnými prácami a]eho činnosťou z akýchkoľ\ek dóvodov
pokračovať po tom. ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastavíť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Sbvak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tornu, že na Vašom záujmovom území sa můžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, Éelevízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https:ĺ;wwwtelckom.sk v‘ iadrenia
Vytýčenie hude zrealizoxané do troch týždňov od podanía objednávky.

II. Stavebnik aleho ním poverená osoba je povinná bez ohFadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. kwré tvoria prilohu
tohto vyj adrenia.

12. Žiadateľ může vyjadrenic použiť lha pre účel. pre ktorý mu holo vystavené. Okrem
použitia prc účel konani podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nic je oprávnený poskytnuté inforrnácic a dáta ďalej rozširovať. prcnajímať alebo vvuživať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, as.

13. Žiadatel‘a zároveň upozorňujcmc, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteFnosť na verejnů
elektronickú kornunikačnú sleť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplníť aj telekornunikačnú prípojku.

14. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú prcsnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavujc žiadatel‘a povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyj adreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územic žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

\J prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekoni,a.s. a/alebo DICI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sjetí1 je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekoni,a.s.
povinný zabezpečit‘:

• Ochranu alebo prcloženie sietí v zmysle konkrérnych podmicnok určených
zamestnancom Slovak Telckom.a.s.

• Vypracovanie projektovei dokumentácie v prípade potreby prcmiestnenia
telekomunikačněho vedenia
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• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v pripade potreby premiestnenia
telekornunikačného vedenia

V Iokalite prcdrnetu Vašej žiadosti je oprávnenÝ vykonávať práce súvisiacc s preložením sletí
(alebo vybudovanim tcekomunikačnej prípojky) lha zmluvný partner:]ng. Rastislav Rusňák,
te1etandenitmaiLt-com.sk, 0911775186
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa rnóže nachádzať vine zariadení (káble, potrubia) s ráznou
funkčnost‘ou.

2. Pil akýchkoľvek prácach, ktorými rnóžu byť uhrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:

• Prcci začatirn zemných práe vytýčenie a vvznačenic polohy zariadení priamo na povrchu
terénu.

• Preukázatefné oboznámenie zamestnancov. ktorí budú vykonávať zemné práce. s
vytýčenou a vyznačenou polohou touto zariadenia a ticž s podrnienkami. ktoré bob na
jeho ochranu stanovené

• Upozornenie zaniestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odehýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačcnej polohy na
povrchu terénu

• Upozornenie zamestnancov. aby pri prácach v míestach výskytu vedení a zadadení
pracovali s najvdčšou opatrnosťou a bezpodinienečne nepoužívaLi nevhodné náraciie
(napr. hlbiace stroje)

• Aby bolí odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol‘vek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vzdialenosti 1.5 m na každú stranu oJ vvznačenej polohy zariadenia

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasvpaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telef‘ánne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost

Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. nezodpovedajú za zrneny priestorového
uloženia zariadenia vykonané bez leh vcdomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšíť, alebo znížiť krytie tel.
káblovje toto možné vykonať len so súhlasom povercného zamestnanca ST.
3. V pripade požiadavky napojenia lokality. resp. objektu, na VSST (verejná sleť SI) je

potrebné si podat‘ žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.teiekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisi podl‘a SIN 73 6005 prc priestorovú úpravu vedení

v plnoni rozsahu.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepn závod Piešťany, Správa
povodia horného Váhu v stanovisku pod č. CS SVP OZ PN 4080/2020/2 zo dňa 17.05.2020,
s umiestnenírn novostavby rodinného domu a so zachytením dažd‘ových vád do existujúceho
rigolu súhlasí s nasledovnýrni pripomienkami:
- v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. ajeho novelizácii a STN 7521 O2je stanovené

ochranné pásmo vodohospodársky významných vodných tokov na vzdialcnosť do l00 ni
od jestvujúeej hrehovej čiarv. po ohoch stranách toku.

- podía STN 75 fl02 nic je v oclirannom pásnic dovolená orba a výsadba stromov.
budovanie stavieb. oplotenia. konštrukcií zamedzujúcich prejazdnoť ochranného pásma,
ťažba a naváženie zeminy. vytváranie skládok manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
súbežné vcdenie inžinierskych sjeti.

- uvedené ochranné pásmo je podFa zákona č. 364.‘2004, Z.z. ajeho novelizácií, 49 správca
toku oprávnený užívat‘ pri výkone správy vodného toku

- s urniestneným novostavby rodinného domu súhlasíme, nakol‘ko stavba bude umiestnená
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mimo ochranného pásma toku, U. nebude zasiahnuté do záujmov našej organizácie

stavbu odporúčarne budovať bez podpivničenia a úroveň prízemia osadiť min. 0,50 m nad
okolitý terén (príjazdová komunikácia)
upozorňujeme na nutnosť dókladnej hydroizolácie spodnej stavby, na zamedzenie

nežiadúcich účinkov vplyvu vysokej hladiny podzenincj vody počas zvýšených vodných
stavov

- So zachvtením dažd‘ov-ch vód do existujúceho rigolu na hranici pozemku, príp. ich
likvidáciu vsakom súhlasíme (mimo ochranné pásmo toku)

- spevncné plochy. ktoré budú využívané ako odstavná plocha pre motorové vozidlá

požadujeme zahezpečiť proti úniku priesakových kvapalír[ (použitím nepriepustnej fólie),

ktoré by mohli ohrozíť kvalitu povrchových a podzemných vód
- v prípade plánovaného oplotenia, pnp. vybudovania garáže požadujeme dodržať vyššie

uvedené ochranné pásmo toku a požiadať našu organizáciu o súhlas
- začiatok a koniec stavebných prác požadujeme nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu

prizvať technického pracovníka (094/325 867).

K navrhovanej stavbe sa vjadrili:
- Obec Liptovské Kl‘ačany pod č. 55:2020 zo dňa 06.0i2020:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej

správy odpadového hospodárstva pod Č. OL‘-LM-OSZP-2020005624-002 zo dňa
18,032020:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO1-

2020/009589-002 zo dňa 3 1.08.2020;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-2020ĺ005648-002 zo dňa 18.05.2020;
- Slovak Telekom, as. pod. Č. 6612023108 zo dňa 1808.2020;
- Slovenský vodohospodársky podnik. štátny podnik. Odštepný závod Piešťany, Správa

povodia horného Váhu pod č. CS SVP OZ PN 40802020:2 zo dňa P052020:
- Správa ciest Žilinského samosprávncho kraja. závod Ltptov pod č. 2:202Q62litsú-259 zo

dňa 25.05.2020:
- Stredoslovenská disrribučná, a. s.. pod Č. 4300134034 zo dňa 10.08.2020:

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘

v zmysle 52 ods.1 zák. č. 71/1 967 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.

Pri kolaudácií predložit‘ skutkové zameranie inžinierskych sjetí fyzickou alebo

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych

nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené

to



Odóvodnenie:
Stavebníci Peter Belopotocký a Beata Belopotocká. obidvaja bytom Náhrežie 4. apríla

1833/3, 031 01 Liptovský Miku1áš-Vrbica-iábrežie v zastúpení Ing. Miroslav Neumann bytom
Garbiarska 24. 031 01 LiptovskÝ Mikuláš-Staré Mesto podali dňa 19.08.2020 na Spoločný
obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu ‚.Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 507/I v
kú. Liptovské Kľačany. Uvedeným dňom holo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad po posúdení žíadosti oznámil dňa 14.09.2020, vzhľadom na vel‘ký počet
účastníkov, podľa 61 ods. 4 stavebného zákona spojeného úzernného a stavebného konania
verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť spolu s predloženými dokladmi
a dokurnentáciou poskytovMa dostatočný podklad pre posúdcnie navrhovanej stavby
a stavebnému úradu sú dohre známe poincrv staveniska, stavebný úrad upustil v zmysle 61
ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. Zároveň stanovil
účastníkom konania lehotu 7 pracovnch dní odo dňa doručenia oznárnenia. dokedy mohli byť
uplatnené pripadné námietky a pripomienky. Súčasne ich upovedomil. kde a kedy je možné
nahliadnuť do dokladov. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu doručené žiadne
pripomienky od účastníkov konania.

Stavebný úrad spojil podl‘a 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskoršíeh
predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Stavebný úrad v uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúrnal
predloženú žiadost‘ o stavebné povolenie z hl‘adísk uvedcnýeh v ustanovcniach 37, 62
a 63 stavebného zákona a 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že umiestnenim a uskutočnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené * 43d, 43e a 48 až 52 stavebného
zákona v znení ncskoršieh predpisov. 9 vyhl. č. 453/2000 Z. 2. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriern.

Stanoviská dotknutých orgánov. organizácii a obce boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. V priehehu spojeného úzernného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad
také dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Vzhl‘adom na posúdenie z hUadiska zámerov a eic[‘ov územného plánovania.
starostlivosti o životné prostredic dospel stavebný úrad k záveru. že stavba nic je s rýmiro
záujmami v rozpore. lJskutočneníe navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem,
nezasahuje do rozvoja územia aje v súlade so zámermi obce Liptovské Kt‘ačany.

Uskutočnenie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané:
— k pozemkom parc. č. KN-C 505 a KN-C 507/1 v kú. Liptovské Kračany listom

vlastnietva č. 129 kú. Liptovské Ki‘ačany. overenÝ na portáli oversi.gov,sk.
— k pozemku parc. č. KN-C 504 (KN-E 351/1) v kú. Liptovské Kľačany zmluvou

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremcna medzi niajiteľom pozemku a stavebníkmi.
vo veci uloženia elektrickej nízkonapáťovej prípojky na predmetnom pozemku.

Správny poplatok v ziuysle zákona č. 145./1995 Z. z. v znení neskoršich predpisov:
- po]. 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. 5 = 30,00 eur (žumpa)
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Poučenie:
Podl‘a 53 zákona č. 71/1967 Zh. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Oclvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní

odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Liptovské Kľačany, prostredníctvom Spoločného

obecného úradu územného rozhodovanin a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41,

Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina. odbor výstavby a hvtovej politiky. ul.

\7ysokoškolákov 8556!33B. 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnyeh opravných

prostnudkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

t (

1nJán Hollý
starosta obce Liptovské Kl‘any

Toto rozhodnutic má povahu verejnej vyhlášky podl‘a ods. 1) 69 Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmyslc ods. 2) 69 stavebného

zákona tak. že sa písomnosť podl‘a 26 zákona č. 71/1967 Zb. vvvesí po dobu 15 dní na

úraduej tabuli obce Liptovské Kľačanv. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správn orgán zverejňuje pisoninost‘ sůčasne na svojom wehovom sídle, ak ho má

zriadené, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.cuet.slovcnsko.sk) a ak je to

vhodné aj mým spósoboni v mieste obvyklým, najniá v miestnej tlaČi, rozhlase alebo na

doČasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa Zvesené dňa
Oznámené mým spósobom (wehové sídlo) dfa
Oznámené inm spósoboni (www.cuct.stovensko.sk) dňa

Odt[ačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doničuje sa

- Účastníkom konania (stavebnik. osoby. ktoré majú vlastnicke alcbo mé práva k pozcrnkoni a

stavbám na nich vrátane susedíacich pozernkov a stavieb. ak ieh vlastnieke aleho mé práva k

týmto pozemkorn a stavbám móžu byť stavebným povolením priamo dotknuté: ďalšie osoby.

ktorým toto postavenic vyplýva z osobitného predpisu: stavebný dozor alebo kva1ifkovaná

osoba; projektant v časti. ktorá sn týka projektu stavby; ďalej účastníkom konunia je ten, o

koho právaeh, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho

práva, právorn chránené záujmy aleho povinnosti móžu byt‘ rozhodnutím priarno dotknuté;

účastníkom konaniaje aj ten, kto tvrdí, že móže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom

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

opak).
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Na vedomie
— Obec Liptovské Kľačanv. Liptovské Kt‘ačanv 72. 032 14 L‘uheFa
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starosthvosti o ŽP, úsek ŠVS. Vrbická 1993. 031 01

Liptovský Mikuláš-Vrhica-Nábrežie
— Okrcsný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993. 03! 0

Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 03 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Slovak Telekom. as.. Bajkalská 28, 8(7 62 Bratislava
— Slovenský vodohospodúrsky podnik. šp. Odštepn závod Piešťany. Správa povodia horného

Váhu. Janečka 36, 03401 Ružomberok
— Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja. závod Liptov. Pod stráňarni 4. 031 01

Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
— Stredoslovenská distribučná, a. 5.. Pri Rajčiankc 2927/8, 01047 Žilina




