
                           OBEC  LIPTOVSKÝ  PETER                                       
                                              Spoločný  obecný  úrad 
                               územného rozhodovania a stavebného poriadku
              MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

číslo :  SOcÚ LP/30/2020 IP                                           V  Liptovskom Hrádku dňa  17.04.2020

                                                            Doložka právoplatnosti :

Vec  :  Ján  Rosenberger,  Jamník  64,  033  01  Liptovský  Hrádok  a manž.  Martina
Rosenbergerová, Jamník 204, 033 01 Liptovský Hrádok  v zastúpení Peter Vandriak, 032
42 Pribylina 379/14 
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na
stavbu  „Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24“ na pozemku parc. č.
KN-C 515/1, KN-C 515/3  v  k. ú. Liptovský  Peter.

                                   S T A V E B N É      P O V O L E N I E

                                      /VEREJNÁ  VYHLÁŠKA/

     Stavebník  Ján Rosenberger,  Jamník 64, 033 01 Liptovský Hrádok a manž. Martina
Rosenbergerová, Jamník 204, 033 01 Liptovský Hrádok v zastúpení Peter Vandriak, 032 42
Pribylina  379/14  podali  dňa  03.03.2020  a doplnili  dňa  11.03.2020 žiadosť  o vydanie
stavebného  povolenia na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24“
na pozemku parc. č. KN-C 515/1, KN-C 515/3  v  k. ú. Liptovský  Peter.

     Obec Liptovský Peter  ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku (  stavebný zákon )  v  znení  neskorších predpisov
prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62, § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a
stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

    Stavba „Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24“ na pozemku parc. č.
KN-C 515/1, KN-C 515/3  v  k. ú. Liptovský  Peter  sa podľa § 39 a § 66 stavebného zákona a
§ 4 a § 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

                                                                 p o v o ľ u j e .
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Popis stavby :

Predložená  projektová  dokumentácia  rieši  stavebné  úpravy  a nadstavbu  existujúceho
rodinného domu č. súp. 24, umiestneného na parc.  č. KN-C 515/1  v k. ú. Liptovský Peter
v zastavanej  časti obce Liptovský Peter. Rodinný dom je pôdorysného tvaru L o rozmeroch
10,00 m x 14,660 m. Výška hrebeňa strechy meranej od kóty ± 0.00  je + 6,950 m a  po
stavebných úpravách a nadstavbe bude max.  + 8,180 m.  Objekt je  murovaný, zateplený
bude  tepelnou izoláciou – polystyrén 150 mm. Objekt má prízemie a navrhnuté obytné
podkrovie, a má podpivničenie. Strecha bude sedlová, krytina keramická škridla. 

Na 1.PP sú priestory : chodba + schodisko, kotolňa.
Na 1.  NP  sú navrhnuté nasledovné priestory :  zádverie,  chodba + schodisko, kuchyňa,
obývacia izba, spálňa WC,  kúpelňa, sypáreň + schodisko. 
V podkroví sú navrhnuté nasledovné priestory : chodba + schodisko, kúpelňa, WC,  3 x
izba.
Rodinný dom bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, odkanalizovaný bude
do  verejnej  kanalizácie,  prípojkou  plynu  bude  napojený  na  verejný  rozvod  plynu
a prípojkou  nn  na  verejný  rozvod  elektriky.  Vykurovanie  rodinného  domu  bude
teplovodné, plynové – zdroj tepla plynový kotol, doplnkové kúrenie bude krbom na pevné
palivo. 
Vjazd na pozemok je existujúci.
Predmetom stavebného povolenia nie je oplotenie.

Technické údaje stavby : 
Druh stavby : bytová budova
Charakter stavby : trvalá stavba
Účel stavby : rodinné bývanie
Zastavaná plocha : 130,61 m2 
Obytná  plocha   : 126,55 m2
Úžitková plocha  : 192,52 m2

Objektová skladba  povoľovanej stavby :
SO 01 – Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
parc. č. KN-C 515/1, KN-C 515/3 v  k. ú. Liptovský  Peter – zastavané plochy a nádvoria
Stanovisko  Okresného  úradu  Liptovský  Mikuláš,  pozemkového  a lesného  odboru
k pripravovanému zámeru  v k. ú. Liptovský Peter nie je potrebné.

Projektovú dokumentáciu spracoval :
Ing. Miloš Chalupník  – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 0060*A*1, 0060*A*3-1  
Ing. Juraj Martinisko – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 5079*14 
Ing. Nadežda Brziaková –  špecialista požiarnej ochrany reg. č. 127/2014
Ing. Radoslav Brziak – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 6085*14
Ing. Vladimír Kičin – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 2219*A*5-3
Ing.  Radoslav  Brziak,  vypracoval  tepelnotechnické  posúdenie  stavby  –  projektové
hodnotenie 
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Na umiestnenie  a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

Stavba  „Stavebné  úpravy  a nadstavba  rodinného  domu  č.  súp.  24“ je   umiestnená
v zastavanej časti obce Liptovský Peter   na pozemku  parc. č. KN-C 515/1, a prípojky sú
umiestnené na parc. č. KN-C 515/3   k. ú. Liptovský Peter  tak, ako je navrhnuté v  situácii -
kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
Stavba „Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24“  je umiestnená  na parc.
č. KN-C 515/1  v  k. ú. Liptovský Peter a  je prístupná z existujúcej miestnej komunikácie
existujúcim vjazdom. 
Rodinný  dom je    pôdorysného  tvaru  L  o  rozmeroch   10,00  m x  14,660  m,   ktorého
zastavaná plocha sa nezmení. Výška hrebeňa strechy meranej od kóty ± 0.00  je + 6,950 m a
po stavebných úpravách a nadstavbe bude max.  + 8,180 m.

2. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska : 

Vnútorné kanalizačné rozvody splaškové sú napojené existujúcou kanalizačnou prípojkou
do  kanalizačnej šachty a do existujúcej verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa v miestnej
komunikácii na parc. č. 791  k. ú. Liptovský Peter.
Odvedenie  dažďovej  vody  bude  dažďovou  kanalizáciou  do  dažďových  trativodov
umiestnených na pozemku stavebníka.
Vnútorné rozvody vody  budú napojené novou vodovodnou  prípojkou   na verejný rozvod
vody, ktorý sa nachádza v miestnej komunikácii parc. č. 791 k. ú. L. Peter.  Na vodovodnej
prípojke bude zhotovená vodomerná šachta. 
Prípojka  silnoprúdu  bude  napojená  na  skriňu,  ktorá  sa   umiestni  na  stĺpe  verejného
rozvodu, stĺp sa nachádza pri miestnej komunikácii. Kábel bude vedený zemou, ukončený
bude  v elektromerovej skrini  na hranici pozemku stavebníka a odtiaľ bude vedený zemou
do  rodinného  domu,  kde  bude  umiestnený  rozvádzač.  Z neho  budú  vedené  vnútorné
elektroinštalácie.  Projekt  stavby  rieši   umelé  osvetlenie,  vnútorné  silnoprúdové
a slaboprúdové rozvody,  prípojku silnoprúdu a ochranu pred bleskom. 
Pripojovací  plynovod  bude  napojený  na  existujúci  verejný  rozvod  plynu  umiestnený
v miestnej komunikácii  parc. č. 791 k. ú. Lipt. Peter, ukončený bude na hranici pozemku
stavebníka  v skrinke  HUP,  RTP  a plynomer,  odkiaľ  bude  vedený  do  rodinného  domu
stavebníka, kde bude napojený plynový kotol. 
Vykurovanie  miestností  je  teplovodné,  zdroj  tepla  bude  elektrokotol  a  doplnkové
vykurovanie je krbovou pecou na pevné palivo.     

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia;  prípadné zmeny nesmú byť vykonávané  bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a
technických zariadení, najmä  Vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  stavebných  prácach  a prácach  s nimi
súvisiacich  a podrobnosti  na  výkon  niektorých  pracovných  činností  a  dbať  o  ochranu
zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia
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SÚBP v zmysle Vyhl.  č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie
bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj všetky príslušné ustanovenia vyhlášok,
nariadení  a  predpisov  uvedené  projektantom  v projektovej  dokumentácii  predmetnej
stavby. 

5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d-i, § 47 a § 48 stavebného zákona o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a  príslušné technické normy.

6.  Stavba  bude  dokončená  najneskôr  do  30.04.2022.  Začatie  stavby  je  stavebník  povinný
v zmysle § 66 odst. 3 písm. h)  stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od
realizácie prvých stavebných prác. 
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby o jej predĺženie.

7. a)  Spôsob uskutočnenia stavby : svojpomocne.
    b)  Odborný  dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať  Miloš Choma, 032 44
Liptovská Kokava 127, oprávnená osoba na výkon stavebného dozoru.   

8.  Vzhľadom  k  tomu,  že  stavebný  úrad  upúšťa  od  vytýčenia  priestorovej  polohy  stavby
právnickou  alebo  fyzickou  osobou   na  to  oprávnenou,  za  súlad  priestorovej  polohy  s
dokumentáciou zodpovedá stavebník a stavebný dozor. 

9.  Podrobnejšie  požiadavky  na  zabezpečenie  ochrany  záujmov  spoločnosti,  najmä  z
hľadiska  životného  prostredia,  podmienky  na  komplexnosť  výstavby,  podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry :
Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby
stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití, alebo zneškodnení
všetkých odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.
Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritéria overené
certifikátom zhody podľa zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa stanovujú
požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby.       
Ku kolaudácii  bude predložený  Energetický certifikát  stavby vypracovaný oprávnenou
osobou.

Stavenisko musí :
 - byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života,
alebo zdravia a to  prípadne aj úplným ohradením
- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a
označenie musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitateľné
a ponechané na mieste do kolaudácie stavby
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami  nesmie byť obmedzovaný pohyb po priľahlej
komunikácii
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov
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- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidácia odpadu musí byť riešená v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení nesk.
predpisov    
-  byť  zriadené  tak,  aby  bola  zabezpečená  i  ochrana  životného  prostredia  podľa  osobitných
predpisov.
Na  stavenisku  musí  byť  po  celý  čas  výstavby  projektová  dokumentácia  overená  stavebným
úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Ak sa podľa osobitného právneho predpisu vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác
odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má
požadovanú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť.

10. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
Úroveň terénu musí po celej dĺžke pozemku plynule naväzovať na upravenú úroveň terénu
susedných pozemkov. 
Zrážkové vody zo strechy  stavebník odvedie  len na svoj pozemok. 
Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.   V
prípade  poškodenia  je  stavebník  povinný  urobiť  nápravu,  prípadne  vzniknutú  škodu
nahradiť podľa platných predpisov. 
Stavebník  musí  zrealizovať  stavebnú úpravu a nadstavbu  rodinného domu  č.  súp.  24
tak,  aby  strecha  objektu,  okapové  žľaby  a dažďové  zvody  nezasahovali  na  pozemok
vlastníkov susedných nehnuteľností parc. č. KN-C 511 k. ú. Liptovský Peter. 
V prípade niektorých prác na predmetnej stavbe  z parc. č. KN-C 511  k. ú. Liptovský Peter
je nevyhnutné dohodnúť termín realizácie s vlastníkom uvedenej parcely ešte pred začatím
stavebných prác. V prípade, že s tým vlastník nebude súhlasiť, stavebník požiada stavebný
úrad v zmysle stavebného zákona o vstup na cudzí pozemok.
Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. 
Stavebník namontuje na strechu  so sklonom strešných rovín strmším ako 25° zachytávače
zosúvajúceho sa snehu.
Dokončenú  stavbu  možno  v  zmysle  §  76  stavebného  zákona  užívať  len  na  základe
kolaudačného rozhodnutia. 
Stavebník  pred  začatím  výkopových  prác  požiada  o  vytýčenie  všetkých  podzemných
inžinierských sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
Rozkopanie  verejného  priestranstva  a miestnej  komunikácie   podlieha  samostatnému
povoleniu Obce Liptovský Peter ( realizácia prípojok na  napojenie stavby  na inžinierske
siete).

11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v stanoviskách :

Dodržať  podmienky  Obce  Liptovský  Peter,  uvedené  v záväznom  stanovisku  pod  č.
LP/114/2019 zo dňa 17.07.2019:

- stavebný odpad bude separovaný a jeho zložky budú likvidované v súlade so zákonom o
odpadoch v platnom znení a v zmysle VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom.  O  jeho  likvidácii  je  stavebník  pri  kolaudácii  povinný
predložiť obci doklady.
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- pri  prípadnom  znečistení  miestnej  komunikácie,  túto  žiadame  bezodkladne  dať  do
pôvodného stavu

- pred  realizáciou  prípojok  žiadame  požiadať  obec  o  zvláštne  užívanie  miestnej
komunikácie (rozkopávkové povolenie)

Dodržať  podmienky  Okresný  úrad  Liptovský  Mikuláš,  odbor  starostlivosti  o ŽP,  úsek
ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2019/008668-02 zo dňa 15.07.2019:

- Povinnosťou  pôvodcu  odpadov  je  prednostne  zabezpečiť  využitie  všetkých
recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/,  ktoré vzniknú pri realizácii
stavby,  prostredníctvom  kompetentnej  organizácie  a  vyhovujúce  zneškodnenie
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej
skládke.

- Využiteľné stavebné odpady /napr. 170107/ je pôvodca povinný odovzdať na zhodnotenie
zariadeniu  na  zhodnocovanie  stavebných  odpadov,  ktoré  prevádzkujú  oprávnené
organizácie  /napr.  ISO  spol.  s  r.o.,  Lipt.  Mikuláš,  Prima  Slovakia  Lipt.  Mikuláš  -
drvením/.  Pokiaľ  uvedené  organizácie  nebudú  môcť  zabezpečiť  ich  zhodnotenie,  len
potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.

- Pri  kolaudácii  stavby  bude  potrebné  predložiť  doklady  o  vyhovujúcom  zneškodnení,
alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Dodržať  podmienky  LVS,  a.s.,  Liptovský  Mikuláš  uvedené  vo  vyjadrení  pod  č.
4771/2019/PŠ zo dňa 19.07.2019:

- Priebeh osádzania vodomernej šachty, demontáže vodomeru z pôvodného umiestnenia a
jeho opätovnej  montáže je  potrebné vopred dohodnúť so zástupcom našej  spoločnosti
(Ing. Kazár, 0908 916 584).

- Požadované  množstvo  vody  na  hasenie  z  verejného  vodovodu  (7,5  l/s)  je  možné
zabezpečiť len s použitím požiarneho čerpadla.

- Navrhovaná prípojka NN podľa projektu križuje potrubia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie.  Upozorňujeme,  že  zakreslenie  inžinierskych  sietí  v  priloženej  situácii  je
orientačné.  Trasy  verejného  vodovodu  a  verejnej  kanalizácie  je  potrebné  vytýčiť  na
základe predloženej objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364 - vodovod; p. Vyšný, 0908 916
595 - kanalizácia).

- Križovanie prípojky NN s potrubiami v našej prevádzke žiadame realizovať v zmysle
STN.

- V  prípade,  že  pri  realizácii  dôjde  k  poruchám  na  potrubiach,  ktoré  prevádzkujeme,
žiadame  ich  bezodkladné  nahlásenie  na  tel.  č.  044  55  219  92  alebo  0908  916  579.
Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom prípojky NN žiadame prizvať zástupcov
našej spoločnosti (Ing. Kazár, p. Vyšný).

- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za
účelom odpisu, kontroly resp. výmeny vodomeru a kontroly hlavnej revíznej šachty.

- Ak  sa  majiteľ  rodinného  domu  v  budúcnosti  rozhodne  v  objekte  využívať  vodu  z
vlastného zdroja, musí túto skutočnosť pred napojením oznámiť LVS, a. s., a na vlastné

6



náklady umiestniť na prípojke z takéhoto zdroja vodomernú šachtu s meraním (podľa
pokynov LVS, a. s.). Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy je zakázané prepojiť
vlastný vodný zdroj s  vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu alebo s verejným
vodovodom.

Dodržať  podmienky  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bratislava  uvedené  vo  vyjadrení  pod  č.
6612006158 zo dňa 02.09.2020:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.

- Vyjadrenie  stráca  platnosť  uplynutím  doby  platnosti  uvedenej  vyššie  vo  vyjadrení,  v
prípade  zmeny  vyznačeného  polygónu,  dôvodu  žiadosti,  účelu  žiadosti,  v  prípade  ak
uvedené  parcelné  číslo  v  žiadosti  nezodpovedá  vyznačenému  polygónu  alebo  k  si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý  podal  uvedenú žiadosť  je  v  kolízii  so  SEK Slovak Telekom,  a.s.  a/alebo  DIGI
SLOVAKIA,  s.r.o.  alebo  zasahuje  do  ochranného  pásma  týchto  sieti  (najneskôr  pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia  SEK prostredníctvom
zamestnanca  spoločnosti  povereného  správou  sieti:Ján  Babál,  jan.babal@telekom.sk,
+421 44 4328456.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná  sieť,  ktorá  je  vo  vlastníctve  Slovak  Telekom,  a.s.  a/alebo  DIGI
SLOVAKIA,  s.r.o.,  je  potrebné  zo  strany  žiadateľa  zabezpečiť  nadzemnú  sieť  proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie  vyššie  uvedených podmienok ochrany zariadení  je  porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Žiadateľ  môže  vyjadrenie  použiť  iba  pre  účel,,  pre  ktorý  mu bolo  vystavené.  Okrem
použitia  pre  účel  konaní  podľa  stavebného  zákona  a  následnej  realizácie  výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Žiadateľa  zároveň  upozorňujeme,  že  v  prípade  ak  plánuje  napojiť  nehnuteľnosť  na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Prílohy k vyjadreniu:
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie:  Od 1.1.2017: V§  67e ods. 1   zákona č. 351/2011 Z. z.  o elektronických
komunikáciách  sa  zavádza  povinnosť,  aby  všetky  novopostavené  budovy  a  budovy,  ktoré
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov,  na ktorých uskutočnenie je  potrebné
stavebné  povolenie,  boli  vybavené  vysokorýchlostnou  fyzickou  infraštruktúrou  v  budove  a
prístupovým bodom k nej.

Dodržať  podmienky  SSD,  a.s.,  Žilina  uvedené  vo  vyjadrení  pod  č.  4600053130  zo  dňa
26.07.2019:

- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD a.s. nachádzajú, je
potrebné rešpektovať ich ochranné pásma a postupovať v zmysle platnej legislatívy.
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- Pripojenie  na  el.  energiu  žiadame  riešiť  z  distribučnej  sústavy  SSD v  danej  lokalite.
Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej
skrinke SPP2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode v majetku SSD, a.s..

- Odsúhlasená  prúdová  hodnota  hlavného  ističa  pred  elektromerom  In=3x25Ampér,
charakteristika B.

- Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona
251/2012  Z.z..  Pripojenie  el.  prívodu  do  istiacej  skrine  a  istiace  prvky,  Vám
zabezpečí  výlučne  SSD  po  splnení  podmienok  pripojenia  definovaných  v  tomto
vyjadrení,  v pripojovacej  zmluve a po zaplatení  pripojovacieho poplatku na účet
SSD.

- Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE)
bude vyhotovený káblom  min. AYKY-J4Bxl6mm2  mechanicky chránený v ochrannej
trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).

- Meranie  elektriny  bude  umiestnené  v  RE  umiestnenom  na  verejne  prístupnom  
mieste vzdialenom max. 30m od bodu pripojenia (stĺpa-skrine).Vyhotovenie RE musí
vyhovovať  platnej  norme  STN  EN  61439-1  až  5,  pre  prípadné  blokovanie
elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodnépodmienky príslušnej sadzby.
Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V
rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je
potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako
aj montáž  smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá  osoba v zmysle Vyhlášky
508/2009 Z.z.. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke
www.ssd.sk  .  

- Pre  pokračovanie  procesu pripojenia  je  potrebné  uzatvoriť  so  SSD pripojovaciu  
zmluvu, uhradiť pripojovací poplatok a vybudovať zo strany odberateľa elektricky
prívod po RE (vrátane)v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k
pripojeniu  odberných  miest  do  distribučnej  sústavy  spoločnosti  Stredoslovenská
distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktoré sú zverejnené na stránkach  www.ssd.sk.  Elektrický
prívod  je  súčasťou  odberného  elektrického  zariadenia  odberateľa.  Odberateľ  je
povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých
nehnuteľností, na ktorých bude tento elektrický prívod umiestnený.

- Všetky potrebné úpravy na  vybudovanie  elektrického  prívodu vrátane  RE si  realizuje
žiadateľ na vlastné náklady, (odberateľov majetok).

- Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie
fotokópie tohto vyjadrenia.

Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. TD/KS/
0033/2020/Pe zo dňa 11.02.2020:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

- stavebník  je  povinný  pri  realizácii  stavby  dodržať  minimálne  vzájomné  vzdialenosti
medzi  navrhovanými  plynárenskými  zariadeniami  a  existujúcimi  nadzemnými  a
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podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a
TPP 906 01,

- pred  realizáciou  zemných  prác  a/alebo  pred  začatím  vykonávania  iných  činností  je
stavebník  povinný  zabezpečiť  prostredníctvom  príslušných  prevádzkovateľov  presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred  realizáciou  zemných  prác  a/alebo  pred  začatím  vykonávania  iných  činností,  je
stavebník  povinný  požiadať  SPP-D  o  presné  vytýčenie  existujúcich  plynárenských
zariadení  na základe  písomnej  objednávky,  ktorú je  potrebné zaslať na adresu:  SPP -
distribúcia,  a.s.,  Sekcia  údržby,  Mlynské  Nivy  44/b,  825  11  Bratislava,  alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(  www.spp-distribucia.sk  )  ,

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo  prevádzky  distribučnej  siete,  SPP-D  vykonáva  bezplatne  vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov  -  súvisiacich  technických  noriem a  Technických  pravidiel  pre  plyn  (TPP),
najmä 702 01,702 02,

- stavebník  je  povinný  pri  realizácii  dodržať  technické  podmienky  stanovené  v
predchádzajúcom  vyjadrení  SPP-D  k  Žiadosti  o  vyjadrenie  k  zmene  na  existujúcom
odbernom mieste číslo 6007621119.

TECHNICKÉ PODMIENKY:
- Stavebník  je  povinný zabezpečiť  prístupnosť plynárenských zariadení  počas  realizácie

stavby  z  dôvodu  potreby  prevádzkovania  plynárenských  zariadení,  najmä  výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č.  +421 52 242
5201)  vstup  na  stavenisko  a  výkon  kontroly  realizácie  činností  v  ochrannom  pásme
plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až
po  predchádzajúcom  vytýčení  plynárenských  zariadení  výhradne  ručne  bez  použitia
strojových mechanizmov,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne
terénu,

- každé  poškodenie  zariadenia  SPP-D,  vrátane  poškodenia  izolácie  potrubia,  musí  byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

- stavebník  je  povinný  zabezpečiť,  aby  bez  súhlasu  SPP-D  nedošlo  k zmene  polohy
hlavného  uzáveru  plynu  (HUP),  stavebník  je  povinný  umiestniť  hlavný  uzáver  plynu
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(HUP),  regulátor  tlaku plynu (  RTP )  a meradlo  do skrinky DRZ na  hranicu  verejne
prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
- žiadne,

UPOZORNENIE:
Toto  stanovisko  reflektuje  stav  (existenciu  plynárenských  zariadení  a  ich  ochranných  a
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby,
ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať
SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 20. 11. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká,
je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade,
ak  dôjde  k  podstatnej  zmene  skutkových  okolností,  z  ktorých  SPP-D  pri  vydávaní  tohto
stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na
základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

12. K stavbe sa vyjadrili : 

Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom č. LP/114/2019 zo dňa 17.07.2019 a súhlasom na
malý  zdroj  znečisťovania  ovzdušia  pod  č.  LP/115/2019  zo  dňa  04.07.2019,   Okresný  úrad
Liptovský  Mikuláš,   úsek  ŠSOPaK  vyjadrením  č.  OU-LM-OSZP-2019/08670-002-Pa  zo  dňa
11.07.2019  a   úsek  ŠSOH  vyjadrením  č.  OU-LM-OSZP-2019/08668-02  zo  dňa  15.07.2019,
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vyjadrením pod č. 4771/2019/PŠ zo
dňa  19.07.2019,  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bratislava  vyjadrením  pod  č.  6612006158  zo  dňa
02.03.2020, SSD, a.s., Žilina vyjadrením pod č. 4600053130 zo dňa 26.07.2019, Ministerstvo
obrany SR,  AMdpS,  B.  Bystrica  stanoviskom pod č.  AMdpS-1-442/2020 zo  dňa 02.04.2020
a SPP-distribúcia, a.s., Bratislava vyjadrením pod č. TD/KS/0033/2020/Pe zo dňa 11.02.2020.   

Rozhodnutie o námietkach  účastníkov konania : neboli uplatnené.

    Podľa § 67 odst. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou
nezačalo  do   dvoch  rokov  odo  dňa,  keď  nadobudlo  právoplatnosť,  pokiaľ  stavebný  úrad
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

    Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona  záväzné pre právnych nástupcov
účastníkov konania.

Odôvodnenie : 

     Stavebník  Ján Rosenberger,  Jamník 64, 033 01 Liptovský Hrádok a manž. Martina
Rosenbergerová, Jamník 204, 033 01 Liptovský Hrádok v zastúpení Peter Vandriak, 032 42
Pribylina  379/14  podali  dňa  03.03.2020  a doplnili  dňa  11.03.2020 žiadosť  o vydanie
stavebného  povolenia na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24“
na pozemku parc. č. KN-C 515/1, KN-C 515/3  v  k. ú. Liptovský  Peter.
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     Stavebný úrad preskúmal žiadosť a oznámením – verejnou vyhláškou zo dňa 11.03.2020, sa
konalo dňa 16.04.2020 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.  Predložená  žiadosť
bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62, § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že
umiestnením  a  uskutočnením  stavby  nie  sú  ohrozené   záujmy  spoločnosti  ani  neprimerane
obmedzené,  či  ohrozené  záujmy  účastníkov  konania.  V konaní  účastníci  konania  neuplatnili
žiadne  námietky.  Stanoviská  dotknutých  orgánov,  obce  a zainteresovaných  organizácii  boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  Stavebný úrad v priebehu konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

      Predložená  žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62  a  § 63 stavebného
zákona  a  bolo  zistené,  že   uskutočnením  stavby  nie  sú  ohrozené   záujmy  spoločnosti,  ani
neprimerane  obmedzené,  či  ohrozené  záujmy  účastníkov  konania.  V stavebnom  konaní  a v 
lehote stanovenej stavebným úradom   účastníci konania  neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská
dotknutých  orgánov,  obce  a zainteresovaných  organizácií  boli  skoordinované  a zahrnuté  do
podmienok  tohoto  rozhodnutia.  Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody,  ktoré  by
bránili povoleniu stavby.  

    Projektovú dokumentáciu vypracovali  projektanti s príslušným odborným vzdelaním
resp.  oprávnením,  ktorí  v zmysle  §  46  stavebného  zákona  zodpovedajú  za  správnosť
a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, t. z. aj za splnenie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu, stanovené v § 47 a § 48 stavebného zákona, na navrhovanie a
uskutočňovanie stavieb. 

     Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou
uznesením Obecného  zastupiteľstva v Liptovskom Petre  dňa 16.10.2006 pod č.  45/2006
a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04.09.2013 uznesením
č. 10/2013 a zmenami a doplnkami č. 2. Územného plánu obce schválenými dňa 20.06.2018
uznesením č. 23/2018.

    Stavba nesmie  byť začatá,  pokiaľ  stavebné povolenie  nenadobudne právoplatnosť  (  §  52
zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní  v znení nesk. predpisov).

    Vlastníkom pozemkov  a stavby  sú  podľa  výpisu  z listu  vlastníctva  č.  712  zo  dňa
25.02.2020  k. ú. Liptovský Peter stavebníci. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
po  dobu  15  dní.  Správny  orgán  zverejní  písomnosť  súčasne  iným,  v mieste  obvyklým
spôsobom.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov : 

- položka 60, písmeno a), odst. 1 :  50,00 Eur. 

Poučenie :
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     Podľa § 53 a nasl. ustanovení  zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa oznámenia  rozhodnutia účastníkovi konania. 

     Podľa § 54 ods. 1,  zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov
odvolanie  sa  podáva  na  správnom orgáne,  ktorý  napadnuté  rozhodnutie  vydal,  t.j.  na  Obec
Liptovský Peter   so sídlom na Obecnom úrade v Liptovskom Petre 100, 033 01 Liptovský
Hrádok.   

     Rozhodnutie je  po  vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.       

                                                                                                   Ing.  Anna  Papajová
                                                                                                          starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
po  dobu  15  dní.  Správny  orgán  zverejní  písomnosť  súčasne  iným,  v mieste  obvyklým
spôsobom.
Doručí  sa  verejnou  vyhláškou  účastníkom  konania  vlastníkom  pozemkov,  v ktorých  je
stavba umiestnená, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb parc. č. KN-C 515/1, KN-C
515/3, KN-C 511, KN-C 518, KN-C 515/5, KN-C 793. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí
byť uskutočnené v zmysle § 3 odst. 5 a § 26 odst. 2 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok).     
– k rozhodnutiu SOcÚ LP/30/2020 IP  zo dňa 17.04.2020.

Zverejnené iným spôsobom : 
Webová stránka Obce  Liptovský Peter dňa : ..............................................................................

Úradná tabuľa Obce Liptovský Peter :

Vyvesené dňa ............................................                    Zvesené dňa ..............................................
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                                                                           .................................................................................
                                                                             Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby  

Účastníci konania : 
Ján  Rosenberger,  Jamník  64,  033  01  Liptovský  Hrádok  a manž.  Martina  Rosenbergerová,
Jamník 204, 033 01 Liptovský Hrádok v zastúpení Peter Vandriak, 032 42 Pribylina 379/14
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
Ing. Miloš Chalupník, Jilemnického 26, 031 01 Liptovský Mikuláš – projektant
Miloš Choma, 032 44 Liptovská Kokava 127 – stavebný dozor
Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Ing. Anna Papajová – starostka obce,  Lipt. Peter 100, 033
01 Liptovský Hrádok    

Dotknuté orgány :
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica  
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Podtatranského 25, 031 01 Lipt. Mikuláš  
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 031
01 L. Mikuláš, úsek  ŠSOH,  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina    
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Príloha pre stavebníka : overená projektová dokumentácia stavby

Vyhotovila :  Ivana  Paldanová,  zamestnanec  Spoločného  obecného  úradu  so  sídlom  v  Lipt.
Hrádku, č. tel. 044/5202152, e-mail : ivana.paldanova@lhr.sk

13



14


	Na 1.PP sú priestory : chodba + schodisko, kotolňa.
	Na 1. NP sú navrhnuté nasledovné priestory : zádverie, chodba + schodisko, kuchyňa, obývacia izba, spálňa WC, kúpelňa, sypáreň + schodisko.
	Rodinný dom bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, odkanalizovaný bude do verejnej kanalizácie, prípojkou plynu bude napojený na verejný rozvod plynu a prípojkou nn na verejný rozvod elektriky. Vykurovanie rodinného domu bude teplovodné, plynové – zdroj tepla plynový kotol, doplnkové kúrenie bude krbom na pevné palivo.
	Objektová skladba povoľovanej stavby :
	SO 01 – Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24
	Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
	parc. č. KN-C 515/1, KN-C 515/3 v k. ú. Liptovský Peter – zastavané plochy a nádvoria
	Stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkového a lesného odboru k pripravovanému zámeru v k. ú. Liptovský Peter nie je potrebné.
	Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
	Stavba „Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu č. súp. 24“ je umiestnená na parc. č. KN-C 515/1 v  k. ú. Liptovský Peter a  je prístupná z existujúcej miestnej komunikácie existujúcim vjazdom.
	Rodinný dom je pôdorysného tvaru L o rozmeroch 10,00 m x 14,660 m, ktorého zastavaná plocha sa nezmení. Výška hrebeňa strechy meranej od kóty ± 0.00 je + 6,950 m a po stavebných úpravách a nadstavbe bude max. + 8,180 m.
	6. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.04.2022. Začatie stavby je stavebník povinný v zmysle § 66 odst. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác.
	V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.
	Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, resp. aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.
	10. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
	Úroveň terénu musí po celej dĺžke pozemku plynule naväzovať na upravenú úroveň terénu susedných pozemkov.
	Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom.
	Úradná tabuľa Obce Liptovský Peter :

