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                          OBEC  LIPTOVSKÝ PETER 

                                  Spoločný  obecný  úrad  
                             úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku 

              MsÚ Liptovský Hrádok, ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 

______________________________________________________________________________ 

 

Číslo :  SOcÚ LP/84/2021 IP                                            V Liptovskom Hrádku dňa  31.05.2021 

 

 

                                                            Doložka právoplatnosti : 

 

 

 
 

Vec :   Mgr. Peter Tomčík, 032 11 Svätý Kríž 261 a Terézia Majdeková, Dr. J. Lajčiaka 

87/16, 032 42 Pribylina   

- žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu 

„Prístavba rodinného domu “  na pozemku parc. č. KN-C 663 a KN-C 664 v  k. ú. Liptovský 

Peter.  
 

 

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

 

                                           /  Verejná vyhláška / 

 
 

      Mgr. Peter Tomčík, 032 11 Svätý Kríž 261 a Terézia Majdeková, Dr. J. Lajčiaka 87/16, 

032 42 Pribylina  podali dňa 26.04.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „Prístavba 

rodinného domu“  na pozemku parc. č. KN-C 663 a KN-C 664  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 „Prístavba rodinného domu“  na pozemku parc. č. KN-C 663 a KN-C 664   katastrálne 

územie 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 . 

 

 

Popis stavby : 

Rodinný dom č. súp. 47 a č. súp. 49 je umiestnený v intraviláne obce v existujúcej zástavbe,  

na parc. č. KN-C 664 a KN-C 662 k. ú. Liptovský Peter. 
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Projekt rieši prístavbu k existujúcemu rodinného domu č. súp. 47, ktorý má dva podlažia. 

Objekt rodinného domu v súčasnosti slúži na bývanie a jedna miestnosť na 1. NP ako 

práčovňa. Rozmer existujúceho rodinného domu je 8,50 m x 5,85 m, prístavba pôdorysných 

rozmerov 7,70 m x 5,85 m bude pristavená zo severnej strany. Výška rovnej strechy 

prístavby bude + 3,405 meranej  od kóty ± 0.00.  Vstup do objektu bude z východnej strany. 

Prístavba skladu bude zrealizovaná na parc. č. KN-C 663 k. ú. Liptovský Peter. Objekt 

prístavby bude vstavaný  medzi dva rodinné domy vo vlastníctve stavebníkov. Od budovy 

druhého rodinného domu č. súp. 49 bude prístavba oddelená požiarne aj statickým 

obvodovým múrom.   Pristavený objekt bude mať jedno nadzemné podlažie a stropná 

konštrukcia bude tvoriť terasu. Celý objekt prístavby bude zateplený tepelnou izoláciou  

NOBASIL. Prístavba bude bez vykurovania, vodoinštalácie a kanalizácie. Elektrická 

inštalácia bude privedená z chodby. Nový skladový priestor bude slúžiť na uskladnenie 

domácich potrieb pre rodinný dom a záhradnícke potreby.   

 

Vjazd na pozemok k rodinnému domu z miestnej komunikácie je existujúci.  

 

Dispozícia prístavby  prízemia : sklad 

Dispozícia prístavby 2. NP : terasa   

 

Rodinný dom je  napojený na inžinierske siete -  vodovod,  kanalizáciu, verejný rozvod 

elektriky a plynu – prípojky nie sú predmetom stavebného povolenia. 

 

Oplotenie pozemku nie je predmetom tohto stavebného povolenia. 
 

Technické údaje stavby :  

Zastavaná plocha prístavby RD  :  45,045 m2 

Obostavaný priestor prístavby RD : 170 m3 

Úžitková plocha  RD pôvodná  : 69,19 m2  

Úžitková plocha  RD nová : 72,99 m2  

Úžitková plocha  RD spolu : 142,18 m2  

Obytná plocha RD pôvodná  : 22,80 m2 

Obytná plocha RD nová : 0,00 m2 

Obytná plocha RD : 22,80 m2 

Priestory na podnikanie : 29,41 m2  

Priestory rodinného domu : 112,77 m2 

 

Objektová skladba  povoľovanej stavby : 

SO 01 – Prístavba rodinného  domu   

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : 

- parc. č. KN-C 663 a KN-C 664  k. ú. Liptovský Peter sú vedené ako zastavané plochy 

a nádvoria  

Súhlas Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkového a lesného odboru nebol 

potrebný. 

 

Projektovú dokumentáciu spracoval : 

Ing. Emília Holéciová – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 5147*SP*11 
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Ing. Miroslava Ščasná – špecialista požiarnej ochrany  reg. č. 44/2017 

Ing. Ľudovít Beťko – autorizovaný stavebný inžinier č. opr. 0057*13 

 

Na umiestnenie  a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Prístavba k rodinnému domu bude   umiestnená na pozemku  parc. č. KN-C 663   k. ú. 

Liptovský Peter, v zastavanej časti - intraviláne obce Liptovský Peter tak, ako je navrhnuté 

v  situácii - kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného 

povolenia.   

Vlastníctvo k pozemku  parc. č. KN-C 663 a KN-C 664 k. ú. Liptovský Peter stavebník  

preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 1830  zo dňa 18.03.2021. 

Prístup z miestnej komunikácie je zabezpečený existujúcim vjazdom.  
 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby : 

Prístavba k  rodinnému domu na parc. KN-C 664 k. ú. Liptovský Peter bude  umiestnená 

na parc. č.  KN-C 663 v k. ú. Liptovský Peter. 

Pôdorysné rozmery prístavby rodinného  domu  sú 7,700 m x 5,850 m. Výška atiky 

prístavby   rodinného domu meranej  od kóty ± 0.00  m bude + 3,405 m.  

 

Prístavba k rodinnému domu bude  umiestnená na parc. č. KN-C 663 vstavbou medzi 

rodinné domy č. súp. 47 na parc. č. KN-C 664 a č. súp. 49 na parc. č. KN-C 662  v k. ú. 

Liptovský Peter, ktorých vlastníkom sú stavebníci : 

4,750 m – od východnej  spoločnej hranice s parc. č. KN-C 666 

0,300 m – od západnej  spoločnej hranice s parc. č.  KN-C 660 

 

2. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :  

Rodinný dom je  napojený na existujúce inžinierske siete -  vodovod,  kanalizáciu, verejný 

rozvod elektriky a plynu existujúcimi prípojkami, nie sú predmetom stavebného povolenia. 

 

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  

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 31.05.2023. 
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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 stavebník povinný požiadať pred uplynutím 

lehoty výstavby o jej  predĺženie. 

 

7. a)  Spôsob uskutočnenia stavby : svojpomocne. 

    b) Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať  Ing. Jozef Pavlík, 

Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, ev. č. opr. 05591*10  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 

stavebnotechnické požiadavky na stavby, technické zariadenia a úžitkové vlastnosti stavby. 

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 komunikácií 

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov 

- 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. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití 

všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.    

- 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. 
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10. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,               

odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. : 

Stavebník musí zrealizovať strechu stavby, okapové žľaby a dažďové zvody tak, aby 

nezasahovali na  pozemok vlastníkov susedných nehnuteľností.   

Úroveň terénu musí po celej dĺžke pozemku plynule naväzovať na upravenú úroveň terénu 

susedných pozemkov.  

Zrážkové vody zo strechy  domu 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 je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby.  

Stavebník namontuje na strechu rodinného domu 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 rodinného domu 

na inžinierske siete). 

 

11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach :  
 

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter uvedené v záväznom stanovisku pod č. 

LP/62/2021 zo dňa 08.04.2021: 

- 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. 

- 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 Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠSOH uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2021/004339-02 zo dňa 31.03.2021 : 

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov,  ktoré vzniknú pri realizácii stavby /170201, 

150101,150102/, 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 a Vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke. 

- Využiteľné stavebné odpady /napr. 170101, 170102, 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.  
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- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 

alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.  
 

 

12. K stavbe sa vyjadrili :  

Obec Liptovský Peter záväzným stanoviskom č. LP/62/2021 zo dňa 08.04.2021,  Okresný úrad 

Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH vyjadrením pod č. OU-

LM-OSZP-2021/004339-02 zo dňa 31.03.2021 a Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy 

majetku, Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava súhlasom pod č. 

ASMdpS-1-535/2021 zo dňa 20.05.2021.   

 

 

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 : 

 

      Mgr. Peter Tomčík, 032 11 Svätý Kríž 261 a Terézia Majdeková, Dr. J. Lajčiaka 87/16, 

032 42 Pribylina  podali dňa 26.04.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „Prístavba 

rodinného domu“  na pozemku parc. č. KN-C 663 a KN-C 664  v  k. ú. Liptovský Peter.  

 

     Obec Liptovský Peter  ako príslušný stavebný úrad preskúmala žiadosť a oznámením zo dňa 

27.04.2021 oznámila verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a dňa 28.05.2021 bolo 

vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V stanovenom termíne účastníci 

konania nepodali žiadne námietky a pripomienky k predmetnej stavbe.  

 

     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 v stanovenej lehote  neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská  dotknutých 

orgánov štátnej správy, 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.  
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     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). 

 

     Vlastníctvo k pozemku a stavbe parc. č. KN-C 663 a KN-C 664 k. ú. Liptovský Peter 

stavebníci  preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 1830  zo dňa 18.03.2021. 

 

Toto  rozhodnutie  má podľa § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  povahu verejnej 

vyhlášky a podľa § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne 

iným, v mieste obvyklým spôsobom.  Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola verejná vyhláška vyvesená 

a zverejnená.    

 

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

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

 

 

Poučenie : 

     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 
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania vlastníkom pozemkov, v ktorých je 

stavba umiestnená KN-C 664, KN-C 663, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb 

bytových domov parc. č. KN-C 661, KN-C 662, KN-C 665, KN-C  666, KN-C  667, KN-C  

668, KN-C  660, KN-C 659   (v zmysle § 61 odst. 4 stavebného zákona). 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).      

 

Zverejnené iným spôsobom :  

 

Webová stránka Obce  Liptovský Peter dňa : ........................................................................ 

 

 

Úradná tabuľa Obce Liptovský Peter : 
 

Vyvesené dňa ..........31.05.2021...................                    Zvesené dňa ..........16.06.2021..........                                                                         
 

 

                                                                           ............................................................................                                                                               

                                                                         Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby   

Doručí sa :  

účastníci konania  : 

Mgr. Peter Tomčík, 032 11 Svätý Kríž 261  

Terézia Majdeková, Dr. J. Lajčiaka 87/16, 032 42 Pribylina 

vlastníkom susedných pozemkov a stavieb : parc. č.  KN-C 661, KN-C 662, KN-C 665, KN-

C  666, KN-C  667, KN-C  668, KN-C  660, KN-C 659. k. ú. L. Peter 

Ing. Emília Holéciová, Zádvorie 58, 031 01 Liptovský Mikuláš – projektant 

Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - stavebný dozor 

 

dotknuté orgány a organizácie : 

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Ing. Anna Papajová – starostka,  Lipt. Peter 100, 033 

01 Liptovský Hrádok     

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Ulica Podtatranského 25, 031 01 Lipt. Mikuláš 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava   

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 

1993, 031 01 Liptovský  Mikuláš,  úsek ŠSOPaK a 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 

 

 


