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                                               OBEC   LIPTOVSKÝ  PETER 

                                                       Spoločný obecný úrad 

                               územného rozhodovania a stavebného poriadku 

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

___________________________________________________________________________ 

 

Číslo :   SOcÚ  11/2014    MG                                  V Liptovskom  Hrádku dňa  12.2.2014 

 

 

 

 

 

                                                        

Vec :    JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 ,  040 12 Košice     -žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu   „  Rodinný dom    „ 

na pozemku parc. č.  KN- C  2069/14   v  k. ú.   Liptovský Peter. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                     

                                                               /  Verejná vyhláška / 

 

 

         Dňa   8.1.2014 podala  JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 ,  040 12 Košice    

, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu   “  Rodinný dom    „v  k. ú.  Liptovský Peter   na  

parc. č.  KN-C  2069/14. 

        Obec   Liptovský Peter   zastúpená    starostkou obce , ako príslušný správny orgán podľa 

§ 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  § 5 zák. č. 608/2003 

Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, príslušný  stavebný 

úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976Zb. 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   “ Rodinný dom   „ na pozemku parc. č. KN-C  2069/14 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 : 

Samostatne stojaci rodinný dom, prízemný s obytným podkrovím, bez podpivničenia so 

sedlovou strechou. 

Rodinný dom obsahuje: 

Prízemie: závetrie, zádverie, choba, spálňa, hygienické zariadenie, technická miestnosť, 

kuchyňa s jedálňou a obývacou izbou , komora, terasa. 

Podkrovie:  dve izby, chodba, dva šatníky, kúpelňa s WC. 

Stavba bude napojená na inžinierske siete  elektrickou prípojkou, vodovodnou a 

kanalizačnou prípojkou.   

Prístup k stavbe je z miestnej komunikácie. 

 

Technické údaje stavby :  

Zastavaná plocha :    98,75 m2     

Úžitková plocha:         133 m2        

Obytná plocha :             87 m2 

Obostavaný priestor    684 m3 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby: 

SO-01   Rodinný dom 

SO-02   Elektrická prípojka 

SO-03   Vodovodná  prípojka 

SO-04   Kanalizačná prípojka 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : 

Pozemok je podľa LV vedený  ako  trvalé trávne porasty.  

 

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF : 

Stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde vydal Obvodný pozemkový 

úrad v Liptovskom Mikuláši pod č. ObPÚ 2013/00471-2/LS dňa 27.8.2013. 

 

Projektovú dokumentáciu spracoval :   

Ing.  Jarmila  Verešpejová, autorizvaný stavebný inžinier – časť architektúra 

Ing. Ján Palvecki – špecialista požiarnej ochrany – časť protipožiarne zabezpečenie stavby 

Ing. Alena Slivková,- tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov- energetická 

hospodárnosť objektu  

Ing.  Ján Rohár, autorizovaný stavebný inžinier- časť statika stavby 

Alena  Kalafusová- odborne spôsobilý technik vo výstavbe – časť vodovodná a kanalizačná 

prípojka, zdravotechnika 

AB projekt  Ing. Andrej Balázs- ústredné vykurovanie 

Martin  Hruška, odborne spôsobilý technik vo výstavbe – časť NN prípojka, vnútorné 

elektrické rozvody 
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Vlastníctvo k pozemku stavebník preukázal  výpisom listu vlastníctva, ktorý vyhotovil   

Okresný úrad , katastrálny odbor  v Liptovskom Mikuláši pod č. 1660 dňa 2.1.2014. 

 

Na umiestnenie stavby a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky  : 

 

Stavba bude umiestnená na pozemku  parc. č.  KN – C  2069/14   v k. ú.  Liptovský Peter. 

 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby : 
Rodinný dom bude umiestnený vo vzdialenosti : 

- 2,50 m od spoločnej hranice s pozemkom p.č. 2069/12  / zo strany  juho-západnej / 

- 15,40 m od spoločnej hranice s pozemkom p.č. 4418/1 / zo strany od komunikácie / 

      -     1,00 m od spoločnej hranice s pozemkom p.č. 2069/15 / zo strany severovýchodnej / 

 

Výška hrebeňa strechy + 6,60 m  ,  meraná od + 0,00 – podlahy prízemia. 

 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :  

 

- Napojenie na elektriku bude elektrickou prípojkou,  zemným káblom zo stávajúceho 

podporného bodu, ktorý je umiestnený západne od pozemku – podľa situácie . 

 

- Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou bude vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu. Pri 

hranici pozemku bude umiestnená vodomerná šachta.  

 

-  Odkanalizovanie RD bude kanalizačnou prípojkou do obecnej kanalizácie, pri hranici pozemku 

bude vybudovaná revízna šachta. 

 

- Vykurovanie RD bude ústredné teplovodné, čiastočne podlahové a čiastočne radiátormi  typu 

KORAD , cez tepelné čerpadlo. Doplnkové vykurovanie bude  krbom. 

 

- Prístup k stavbe je  z miestnej  komunikácie .  

 

Pred začatím zemných prác na prípojkách, si stavebník  zabezpečí vytýčenie všetkých 

inžinierskych sietí  a požiada  Obecný  úrad Liptovský Peter o vydanie povolenia na 

zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejných priestranstiev. 

 

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 

s okolím. 
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou  tohto rozhodnutia; 

prípadné zmeny nesmú byť vykonávané  bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 

Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a 

technických zariadení, najmä  Vyhl. č. 374/90 Zb. , o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach  a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas 

stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o 
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ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené 

projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby. 

 

Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 47 a 48 stavebného zákona o všeobecnotechnických 

požiadavkách na výstavbu a  príslušné technické normy, najmä STN 73 4301 Budovy na bývanie, 

STN 74 3305 Ochranné zábradlia . 

Ďalej  pri realizácii dodržať Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách a výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov  od nadobudnutia právoplatnosti tohoto 

rozhodnutia. 

 

Začatie stavby je stavebník povinný v zmysle § 66 odst. 2 písm. h) stavebného zákona 

oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác. 

 

Spôsob uskutočnenia stavby :  svojpomocne . 

 

Odborný stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať : 

Vladimír  Janíček, Veterná Poruba 34 , 031 04 Liptovský Mikuláš 4  – stavebný dozor 

 

Vzhľadom na to, 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 osoba poverená vykonávaním stavebného dozora stavby. 

                                                                    

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 

životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z 

hľadiska architektúry : 
-Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 

inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť stavbou dotknuté. 

- Práce na stavbe organizovať a riadiť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb. 

- Skladovanie stavebného materiálu na verejných priestranstvách sa nepovoľuje. 

 

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 kritériá overené 

certifikátom zhody podľa zák. č. 90/1998 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. 
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- Výkopový materiál zo zemných prác a ostatný neupotrebiteľný materiál bude likvidovaný 

v zmysle zákona o odpadoch. 

 

Stavenisko musí  

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia a to  prípadne aj úplným ohradením 

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej ( alebo účelovej ) 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 

- likvidáciu odpadu  riešiť v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

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 

 

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 

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

prác uviesť narušený terén do adekvátneho stavu. 

 

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

terénu susedných pozemkov.  
 

- Zrážkové vody zo strechy stavby odviesť na svoj pozemok . 

- Stavebník namontuje na strechu rodinného domu zachytávače snehu. 

 

- 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 počas výstavby zabezpečí ,aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu všetkých priľahlých 

objektov, konštrukcií a plôch. 

Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na  pozemku stavby / svoj 

pozemok /.  
 

Stavebník pred začatím výkopových prác požiada o vytýčenie všetkých podzemných  inžinierských sietí a káblov, 

ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté. 

 

Stavebník podľa § 66 odst. 3 stavebného zákona na vymedzenom stavenisku, na viditeľnom 

mieste zabezpečí označenie stavby s uvedením jej údajov – názov stavebného úradu, ktorý 
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rozhodnutie vydal, číslo rozhodnutia, dátum jeho vydania, meno stavebníka , meno stavebného 

dozora. Toto označenie bude ponechané na stavbe do doby jej kolaudácie. 

                                                                    

Dodržanie požiadaviek dotknutýh orgánov: 

Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v stanoviskách  

dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí. 

 

Stavebník ku kolaudácii  stavby rodinného domu doloží  Energetickú certifikáciu budovy 

v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.  o Energetikcej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, oprávnenou osobou. 
 

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter pod č. 4/2014 zo dňa 07.04.2014: 

- žiadame predložiť písomné stanovisko majiteľov susedného pozemku (Belobrad Marián 

a Tatiana Ambrózová). 

 

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter pod č. 5/2014 zo dňa 07.01.2014. 

 

Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko 

Stred, Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1-665/2013 zo dňa 16.09.2013. 

 

Dodržať podmienky Obvodného pozemkového úradu v Liptovskom Mikuláši pod č. ObPÚ 

2013/00471-2/LS zo dňa 27.08.2013: 

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín. 

- Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej pôdy do min. hĺbky 20 cm 

a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc. č. 

2069/14 vo vlastníctve stavebníčky. 

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho 

pozemku – trvalé trávne porasty na zastavanú plochu, prípadne na ostatnú plochu 

s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 

čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. 

Zmenu druhu pozemku vykoná Správa katastra nehnuteľností ,Liptovský Mikuláš.  

 

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠSOH pod č. OU-LM-OSZP2013/504-02 zo dňa 6.12.2013: 

- Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 170405/, ktoré vzniknú pri realizácii 

stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 

nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov 

uložením na vyhovujúcej skládke. 
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- Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 

alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.  

 

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek 

ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-LM-OSZP-2013/00505-

002-VIT zo dňa 10.12.2013. 

 

Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Bratislava 

pod č. TD/1166/ZA/AŠ/2013 zo dňa 24.9.2013. 

 

Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 14-359434-LM zo dňa 3.1.2014: 

Upozornenie 

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého vedenia 

(zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  

Bratislava.  

 

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina pod č. 

4300002813 zo dňa 09.12.2013: 

- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú. 

- Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-poistk. 

skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode oproti č.d. 213. 

- Pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D, bude realizované, v zmysle platných STN 

a zákona č. 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky – pripojenie do RIS skrine 

káblového vedenia, Vám zabezpečí výlučne SSE-D, a.s., po uzatvorení Zmluvy 

o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku. Odovzdávacie miesto a termín pripojenia 

bude stanovený v pripojovacej zmluve, ale odberateľ musí mať najskôr vybudovaný 

prívod podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

Elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť na hranicu pozemku s miestnou 

komunikáciou. 

Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu 

zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ak tak už nebolo urobené – viď. príloha). 
Po vybudovaní energetického zariadenia je potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke a distribúcii. Bez uzatvorenia tejto 

Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku el. energie.  

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. 

priloženie fotokópie tohto vyjadrenia. 

Toto vyjadrenie slúži pre potreby vydania stavebného rozhodnutia, za dodržania 

„Všeobecných podmienok k vyhotoveniu energetického diela“ uvedených na druhej strane 

tohto vyjadrenia. 

 

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš pod č. 

5066/2013/Ing. Še zo dňa 10.12.2013: 



 8 

- LVS, a.s. dodá a namontuje vodomer Sensus 420 s menovitým prietokom Qn = 2,5 m
3
/h 

v typizovanej vodomernej zostave. 

- Krytie vodovodnej prípojky musí byť minimálne 1,5 m. 

- Minimálny vnútorný priemer vodomernej šachty je 1 200 mm. 

- Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť detail osadenia poklopu zemného 

ventilu vodovodnej prípojky a detail napojenia kanalizačnej prípojky na potrubie verejnej 

kanalizácie.  

- Pre zriadenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky je potrebné predložiť našej 

spoločnosti žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, opravenú a doplnenú 

projektovú dokumentáciu a ďalšie náležitosti podľa pokynov našich pracovníkov. 

Kontakty: p. Hnilica – 0905 850 730 (vodovod), p. Valo – 0905 850 715 (kanalizácia). 

- 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 

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.  

 

K stavbe sa vyjadrili :  Obec Liptovský Peter,  Ministerstov obrany SR Banská Bystrica,  

Obvodný pozemkový úrad Liptovský Mikuláš,  Okresný úrad L. Mikuláš, odbor 

starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK,  SPP- distibúcia, a.s. ,Bratislava,  Slovak 

Telekom  a.s, Bratislava, SSE- Distribúcia, a.s. , Žilina, Liptovská vodárenská spoločnosť 

,a.s, Liptovský Mikuláš,  Slovenský  pozemkový fond, RO,  Liptovský Mikuláš. 

 

Námietky účastníkov konania: 

V konaní neboli prednesené. 

 

        Stavba   nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 

52 odst. 1, zák.č. 71/67 Zb. 

Stavebník písomne do 7 dní oznámi stavebnému úradu začatie stavebných prác. 

        Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebola stavba začatá. 

Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného 

rozhodnutia. 

 

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

konania. 

 

 Odôvodnenie : 

        Stavebný úrad spojil podľa § 39 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov konanie o 

umiestnení stavby so stavebným konaním. 
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        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. Dokumentácia stavby spĺňa 

požiadavky stanovené v § 47 a 48 stavebného zákona, na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

Stavba nie je v rozpore s  Územným plánom obce  Liptovský Peter . 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli 

Obce  Liptovský Peter   po dobu 15 dní. 

  
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb., o správnych poplatkoch  v znení nesk. 

predpisov  v sume   50 Eur   zaplatený  na Obecnom úrade  v Liptovskom Petre    dňa  8.1.2014 

pod č. P-7/2014. 

                                                                    

Poučenie : 

       Podľa   § 54 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na  Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 

politiky v   Žiline , prostredníctvom  Obecného úradu v Liptovskom Petre. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa občiansko súdneho poriadku, až po  vyčerpaní  

riadneho opravného prostriedku. 

 

 

 

Bc. Anna Papajová                                                                                              

                                                                                                               starostka obce                                                                          

 

 

 

 

 

Doručuje sa  : 

JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 ,  040 12 Košice 

Bc. Anna Papajová, starostka obce Liptovský Peter, 033 01 Liptovský Hrádok 

Projektová kancelária,  Ing.  Jarmila Verešpejová, Lomená 20, 040 01 Košice – projektant 

Vladimír  Janíček, Veterná Poruba 34 , 031 04 Liptovský Mikuláš 4  – stavebný dozor 

Elena  Porubänová, Liptovský Peter 213 , 033 01 Liptovský  Hrádok 

Marián Belobrad, Liptovský Peter  401, 033 01 Liptovský Hrádok 

Tatiana Ambrózová, Liptovský Peter  401, 033 01 Liptovský Hrádok 

Ľubomír Štekláč, Lesná  527/6,   086 33  Zborov 

Ing. Katarína Felšö, Vajnorská  1356/62,  831 04 Bratislava 

Slovenský pozemkový fond,  Kollárova 2,  031 01 Liptovský Mikuláš 

Slovenský pozemkový fond,  Búdkova  36,  817 15  Bratislava 
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Na vedomie: 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,  ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.,  ul.  Revolučná 595,  031 05 Liptovský Mikuláš 

Slovenský plynárenský priemysel – Distibúcia,  a. s.,  RC  Sever prevádzky a údržby Sever  , 

Závodská cesta 26/2949 , 010 22 Žilina 

Slovenský plynárenský priemysel, - distr. ,a.s. , Mlynské Nivy 44/b , 825 19  Bratislava 

Okresné riaditeľstvo HaZZ , Nám. osloboditeľov 1,  031 01 Liptovský Mikuláš 

Slovak Telekom,  Bajkalká 28,  817 62  Bratislava  

Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry , Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

Okresný úrad, Liptovský Mikuláš,  odbor starostlivosti o ŽP, úsek  ŠSOH , Vrbická 1993, 

Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 

 

 

Zvesené dňa : 

 

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracovala : Gregorová, zamestnanec Spoločného obecného úradu so sídlom v Liptovskom  Hrádku    / č. tel. 044 

5202150 /                                                                        
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