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OBEC LIPTOVSKÝ PETER 
Obecný úrad, adresa  

  Č.j.:  481/2014                                                                            Liptovský Peter 02. 10. 2014 

 

                                               Doložka právoplatnosti: 

 

Vec:       J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701) 

- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie miestnej 

komunikácie pre IBV Na Hlinách - II. etapa“ lokalita  „Tále“  líniová stavba na 

parc. č. KN-C 2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 

3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/10 v k.ú. Liptovský Peter. 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
/Verejná vyhláška/ 

 

         J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701) podal 

dňa 06.05.2014 žiadosť o stavebné povolenie  na stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie 

pre IBV Na Hlinách - II. etapa“ lokalita  „Tále“  líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/99, 

KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a 

KN-C 3352/10 v k. ú. Liptovský Peter. 

Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter  pod č. j. 

SOcÚ 490/2013 IP zo dňa 07. 11. 2013. 

 

  Obec Liptovský Peter, zastúpená starostkou obce ako špeciálny stavebný úrad pre 

miestne a účelové komunikácie podľa  ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16  zákona číslo 135/1961 

Zb.   o pozemných   komunikáciách,  v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len 

„cestný zákon“),  a podľa § 120  zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku,  v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62  a §63  stavebného zákona  

žiadosť     v stavebnom konaní a  podľa  §  66 stavebného zákona a   podľa § 10  vyhlášky 

Ministerstva životného     prostredia      Slovenskej      republiky    č.    453/2000    Z.z.,   

ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona a podľa § 46 a nasl.  zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie 

a po posúdení námietky účastníkov konania,   takto rozhodol : 

 

Stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV na Hlinách II. Etapa“ lokalita  

„Tále“ (podľa územného plánu obce lokalita Za obchodom) líniová stavba na parc. č. KN-C 

2976/99, KN-C 2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6,  KN-C 3331/6,  KN-

C 3352/9 a  KN-C 3352/10 v k.ú. Liptovský   Peter podľa § 66 stavebného zákona a § 10 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

p o v o ľ u j e. 

 
 Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania  povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú. 
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1.) Stavebno technické riešenie:  

Stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Liptovský Peter v jej západnej časti.   

Stavba bude dopravne napojené na miestnu komunikáciu povolenú stavebným povolením v I. 

etape výstavby IBV vydaným obcou Liptovský Peter č. 589/2013 dňa 19. 12. 2013.  

 

Komunikácie budú asfaltové s trvale voľnou šírkou najmenej 3 m, s únosnosťou podľa § 82 

vyhl. 94/2004 minimálne 80 kN na jednu nápravu ako príjazdové komunikácie vhodné pre 

hasičskú techniku, do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. 

 

Stavba navrhovaných komunikácií  sa skladá z troch vetiev C2, E a  D2.  

 

Komunikácia  vetva C2 -  MOU 6,5/30, je hlavná vetva má navrhovanú dĺžku 130,32 m, šírku 

5,5 m, dva jazdné pruhy, chodník je navrhnutý jednostranný v šírke 2 m, z časti je vedený po 

pravej aj ľavej strane komunikácie celej vetvy C2. Komunikácia je napojená na 

„Komunikáciu vetva C1“ z I. etapy stavby. Je ukončená obratiskom pre otáčanie vozidiel. 

 

Komunikácia  vetva E - MOU 4,5/30, má navrhovanú dĺžku  40,27 m, šírku 3,5 m, je 

dvojpruhová, obojsmerná komunikácia ukončená obratiskom pre otáčanie vozidiel. Je  

napojená na „Komunikáciu vetva C2“ 

 

Komunikácia  vetva D2 - MOU 7,0/30, má navrhovanú dĺžku  21,53 m, šírku 6,0 m, je 

dvojpruhová obojsmerná a je napojená na „Komunikáciu vetva D“ z I. etapy stavby. Pri 

komunikácii sú navrhnuté kolmé parkovacie stojiská s dláždeným krytom pre návštevníkov 

navrhovaného polyfunkčného objektu počet 7 (6 + 1 VPM). 

Rozmery kolmých parkovacích stojísk sú 5,0 m x  2,5 m, parkovacie stojisko vyhradené pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnuté o rozmeroch 3,5 m x 5,0 

m. 

Pozdĺžny sklon komunikácií je v rozsahu 0,01% - 4,0%, Priečny sklon komunikácie je 

navrhnutý jednostranný 2,0%.  

 Kryt komunikácií je navrhnutý živičný. Komunikácia bude ohraničená cestným 

obrubníkom uloženým v betónovom lôžku. Polomery smerových obrúb umožnia premávku 

vozidiel dĺžky do 9,0 m. Chodník je navrhnutý s dláždeným krytom  šírky 2,0 m. Chodník 

bude ohraničený záhonovým obrubníkom uloženým v betónovom lôžku.  

 V mieste priechodov pre chodcov bude cestný obrubník znížený na úroveň priľahlej 

vozovky (zníženie max. 20 mm nad vozovku). Priechody pre chodcov šírky 3,0m budú 

vyznačené s vodiacim pásom pre nevidiacich (V6b). Dláždený chodník bude doplnený 

vodiacim pásom pre nevidiacich (Z8a). 
 

Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie: 

- AC11 O, PMB 45/80-75, I                    50  mm   STN EN 13108-1 

- spojovací postrek asfalt. PS,A                 STN 73 6129  

- AC22 P, CA 35/50, I                            70 mm    STN 13108-1 

- infiltračný postrek asfalt. PS,A                 STN 73 6129   

- MECH. SPEV. KAMENIVO, MSK  180 mm               STN EN 13285 

- ŠTRKODRVA FR.0-63   ŠD             200 mm               STN EN 13285                                                

  spolu              500 mm   

 

Skladba konštrukčných vrstiev parkovacích stojísk: 

- zámková dlažba       80 mm               STN 73 6131-1 
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- kamenivo fr. 4-8 MM     40 mm              STN 72 1512 

- MECH. SPEV. KAMENIVO, MSK    150 mm                STN EN 13285 

- ŠD, 31,5 (45) Gc       200 mm                STN EN 13285                                                

  spolu     470 mm 

 

Skladba konštrukčných vrstiev chodníkov: 

- zámková dlažba     60 mm      STN 73 6131-1 

- kamenivo fr. 4-8 MM   40 mm                        STN 72 1512 

- ŠD, 31,5 (45) Gc                250 mm    STN EN 13285                                                

  spolu              350 mm 

 

 

Odvodnenie : vody z povrchového odtoku budú priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie 

odvádzané na okolitý terén. 

 

Dopravné značenie : je navrhnuté ako trvalé. 

 

Pred začatím osadenia jednotlivých značiek je potrebné prizvať zástupcov ODI na 

kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery značiek trvalého dopravného značenia sú 

rovnakej veľkosti, základných rozmerov a vyhotovené v reflexnej úprave v zmysle  STN 01 

8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Užívanie komunikácie pre verejnosť 

je možné začať až po zriadení celého DZ.  

 

Ďalšie stavebno - technické riešenie stavby bude v zmysle projektovej dokumentácie. 

 

Objektová sústava stavby, ktorá je predmetom stavebného povolenia:  

„Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV Na Hlinách - II. etapa“ lokalita Tále. 
 

Vlastníctvo k pozemku: 

   Stavebný  úrad zistil, že stavebník má k pozemkom parc. č. KN-C KN-C 2976/99, KN-C 

2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 

3352/10 k.ú. Liptovský Peter vlastnícke právo na základe LV 1675.   

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydal Okresný úrad Liptovský 

Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš dňa 25. 07. 2014 pod č. 

OÚ-LM-PLO-2014/006304-3/IVA. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov : 

Pozemky parc.č. KN-C KN-C 2976/99 – orná pôda, KN-C 2976/102 – orná pôda, KN-C 

3416/11 – orná pôda, KN-C 3352/5 – zastavané plochy a nádvoria, KN-C 3352/6 – zastavané 

plochy a nádvoria, KN-C 3331/6 – zastavané plochy a nádvoria, KN-C 3352/9 – zastavané 

plochy a nádvoria a KN-C 3352/10 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Liptovský 

Peter  boli doteraz  využívané na poľnohospodárske účely. 

Ide o pozemky umiestnené v intraviláne a extraviláne Obce Liptovský Peter. 

 

Projektovú dokumentáciu  vypracovali:  

Ing. Ján Hlina – autorizovaný stavebný inžinier – 4202*A*1 

Ing. Martin Uličný – autorizovaný stavebný inžinier  5049*SP*12 
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Spôsob uskutočnenia stavby: 

 

Na uskutočnenie stavby  sa určujú tieto podmienky  : 

1.) Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Liptovský Peter  pod 

č. j. SOcÚ 490/2013 IP zo dňa 07. 11. 2013, ktorého podmienky je stavebník povinný 

dodržať. 

2.) Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: miestna komunikácia  bude 

napojená na  I. etapu  stavby IBV Na Hlinách v lokalite Tále. 

3.) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasť tohto povolenia, 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. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technických 

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

stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o 

ochrane života a 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 troch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

O predĺženie lehoty uskutočňovania stavby treba požiadať stavebný úrad pred uplynutím tejto 

lehoty.  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.  

7.) Spôsob uskutočnenia stavby : dodávateľsky.  

    Zhotoviteľom stavby bude firma J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský   

    Hrádok (IČO 36391701), Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať Ing. Vladimír   

    Bruncko,  J. D. Matejovie 554, Liptovský Hrádok, Ev. č. 00769*10*. 

8.) Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou  alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

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 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 stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické zariadenia a úžitkové 

vlastnosti stavby.   

 10.)  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 
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- 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 

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce 

- likvidácia odpadu musí byť riešená 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                                                       

11.)Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,               

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

     Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.   V 

prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu 

nahradiť podľa platných predpisov.  

 12.)Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia.  

13.)Stavebník pred začatím výkopových prác požiada o vytýčenie všetkých podzemných  

inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté. 

14.) Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie 

požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne 

požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia   na  

napojenie   na  tieto siete,  na  dodržiavanie   príslušných   technických predpisov, prístup, 

a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na 

komplexnosť stavby a zariadenie staveniska 

15.)Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych 

nástupcov konania. 

 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk  dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov 

konania : 

 

Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Závodská cesta  26/2949, Žilina vo vyjadrení pod 

číslom TD/1138/ZA/AŠ/2014 zo dňa 12. 8. 2014 

V zmysle stavebného zákona vydáva kladné stanovisko. 

 

Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby MO 

SR Bratislava vo vyjadrení pod číslom SAMaV-1394/2012-DpBB zo dňa 30. 10. 2012  

S vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie súhlasí bez pripomienok. 

 

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, Námestie 

osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení  pod číslom ORHZ-LMI-480/2014 zo dňa 

10. 07. 2014 

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení 

pod číslom 2627/2014/MH zo dňa 07. 07. 2014 
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S predloženým projektom súhlasí. Všetky poklopy na kanalizačnom a vodovodnom potrubí 

upraviť do výšky budúcej nivelety miestnej komunikácie. 

 

Dodržať podmienky Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku 

štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod 

číslom OÚ-LM-OSZP-2014/005254-002/PM zo dňa 03. 07. 2014 

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so 

zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe 

a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.  

2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe: 

- musia byť odvezené všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie projekt. prác, 

- miesto, na ktorom boli zhromažďované odpady musí byť upravené do pôvodného stavu. 

3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej 

osobe v zmysle zákona o odpadoch pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (skládka 

odpadov). Na stavenisku je potrebné včleniť priestor na dočasné skládkovanie odpadov zo 

stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý 

odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo 

odpad zo staveniska hneď odvážať. Bitúmenové zmesi je potrebné zhodnotiť v povolenom 

zariadení. 

 

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

číslom 4600008191 zo dňa 11. 07. 2014 

1. V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 

vedenia NN, v správe SSE-D, a.s.. 

2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z. a príslušných noriem STN. (VH a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) 

Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť 

uzemňovacej sústavy. Dôrazne upozorňujú že vyznačené trasy sú len orientačné a pred 

zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potrebné vytýčenie podzemných kabelových 

vedení. 

3. Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných 

káblových vedení v majetku SSE, a.s.  na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-

D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby. (tel.: 421/415196650). 

4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 

prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 

zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia. 

5. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly 

zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 

6. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

7. Zároveň upozorňujú, že v danej lokalite sa môžu nachádzať i vedenia tretích osôb. Platnosť 

tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 

 

Dodržať podmienky Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod 

číslom OU-LM-OSZP-2014/005249-002-VIT, OU-LM-OSZP-2014/005250-002-VIT, OU-

LM-OSZP-2014/005251-002-VIT zo dňa 26. 06. 2014 

Nemá námietky: 

- voči vydaniu stavebného povolenia 
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Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. vyžaduje sa súhlas obce) 

 

Dodržať podmienky Okresného, odboru starostlivosti o  životné prostredie, úseku štátnej 

správy ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom OU-LM-

OSZP-ŠVS-2014/005279-2 –Vr zo dňa 25. 06. 2014 

Súhlasí za podmienky, že konečná úprava cesty bude na úrovni kanalizačných poklopov 

a vodovodných armatúr verejného vodovodu a kanalizácie. 

 

Dodržať podmienky Okresného úradu, Liptovský Mikuláš, odboru krízového riadenia, 

Námestie  Osloboditeľov  1,   Liptovský  Mikuláš  vo vyjadrení pod číslom OU-LM-OKR-

2014/005397-002 zo dňa 23. 06. 2014 

Súhlasí bez pripomienok. 

 

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný 

inšpektorát, Komenského 841, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom ORPZ-LM-ODI-

144-086/2014 zo dňa 09. 09. 2014 

1. Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR 

č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež v súlade 

s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 

2. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/ 

3. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom 

Mikuláši si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť resp. doplniť uvedené dopravné 

značenie 

4. Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením 

zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť 

dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvádzaním 

a odtekaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením. 

 

Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 1114000363 zo dňa 10. 07. 2014  

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie §65 zák.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 ak si stavebník nesplní 

povinnosti podľa bodu 3. 

3.Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sietí  (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  na stanovenie konkrétnych podmienok 

ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou 

sietí: Ján Babál 0903 924 519 

 

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter č. 481/2014 zo dňa 25. 08. 2014: 

- počas stavebných prác a samotnej výstavby nevyužívať existujúcu verejnú miestnu 

komunikáciu od hlavnej cesty (smer Liptovský Hrádok - Podbanské) k stavenisku. Túto je 

možné využiť vo výnimočných prípadoch len s technikou do 3,5 t. Pre ťažšiu techniku 

stavebník použije iba príjazdovú komunikáciu od diaľnice D1, 

- v prípade znečistenia miestnej verejnej komunikácie je potrebné zabezpečiť jej neodkladné 

očistenie, 
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- stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných 

pozemkoch a nehnuteľnostiach, 

- do doby odovzdania miestnych komunikácií obci umožniť prechod, prejazd pre obyvateľov 

obce,  

- pre majiteľov domu č. 469 p. Sporinský  umožniť bezproblémový prístup počas trvania celej 

výstavby, 

-  prijať opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov výstavby na okolité zastavané 

územie, najmä obmedziť prašnosť - práce vykonávať počas vhodného počasia (za sucha a 

vetra zaistiť kropenie), 

- v zmysle stavebného zákona zabezpečiť a riadne označiť stavenisko. Dbať na dodržiavanie 

predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce, najmä zabezpečenia výkopov proti pádu do nich a 

zavalenia osôb, 

- po kolaudácii stavby bezodkladne odovzdať miestnu komunikáciu obci v zmysle zmluvy 

o budúcej zmluve.  

 

Všetky ostatné podmienky územného  rozhodnutia číslo SOcÚ 490/2013 IP zo dňa 

07. 11. 2013, právoplatného 10. 12. 2013 vydané Obcou Liptovský Peter s výnimkou 

aktuálnych vyjadrení uvedených v tomto rozhodnutí,  zostávajú v platnosti.     

 

Pri stavebnom konaní bolo upustené od ústneho konania a miestneho zisťovania. Počas 

lehoty na uplatnenie námietok, ani po uplynutí tejto lehoty, nikto z účastníkov konania 

nepodal námietku voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu. 

 

K stavbe sa ďalej vyjadrili:  

Fibris s.r.o., SNP 315, Liptovský Hrádok, ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 

Bratislava, Michlovský s.r.o.,  Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica, ENERGOTEL a.s., 

Miletičova 7, Bratislava, SANET, Vazovova 5, Bratislava, ELTODO EG, a.s., Podunajská 

25, Bratislava a SPP – distribúcia, a.s., Závodská cesta  26/2949, Žilina, Ministerstvo obrany 

SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR Bratislava, Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš,  Liptovská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina, Okresný úrad, odbor starostlivosti o 

životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, Liptovský 

Mikuláš, Okresný úrad, Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie  

Osloboditeľov  1,   Liptovský  Mikuláš, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný 

dopravný inšpektorát, Komenského 841, Liptovský Mikuláš,, Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava, Obec Liptovský Peter a Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 

Liptovský Mikuláš.  

 

    Stavebník bude rešpektovať podmienky, ktoré vo svojich vyjadreniach podali 

dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, dodržať príslušnú STN 

736005, ktorou sa stanovujú ochranné pásma pri križovaní podzemných inžinierskych sietí 

vedených v súbehu a kolmom križovaní. 

    Stavebník pred začatím výkopových prác požiada o vytýčenie všetkých podzemných 

inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené. 
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O d ô v o d n e n i e : 

  

J. M. H. s. r. o., Martina Rázusa 454, Liptovský Hrádok  podala dňa 11. 10. 2014 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie pre 

IBV Na Hlinách II. etapa“ lokalita  „Tále“ líniová stavba na parc. č . KN-C 2976/99, KN-C 

2976/102, KN-C 3416/11, KN-C 3352/5, KN-C 3352/6, KN-C 3331/6, KN-C 3352/9 a KN-C 

3352/10 v k.ú. Liptovský Peter. 

     Projektová dokumentácia bola posúdená podľa  § 47 a § 48 stavebného zákona, 

príslušných ustanovení prvej, druhej a tretej časti vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj 

súvisiacich záväzných časti STN, podľa vyhlášky 55/2008 Z.z. o projektovej dokumentácii 

stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a bolo zistené, že primerane zodpovedá 

požiadavkám na  stavbu.  

     Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, 

starostlivosti o životné prostredie a všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

vymedzených v stavebnom zákone, vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a súhlasných 

stanovísk dotknutých orgánov uvedených v predchádzajúcej časti odôvodnenia stavebný úrad 

dospel k záveru, že vydanie rozhodnutia o  povolení predmetnej stavby nie je v rozpore 

s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

      Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, 

schválenou uznesením Obecného  zastupiteľstva v Lipt. 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. 

     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.  

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

Obce Vavrišovo a Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť 

súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Do lehoty sa nezapočítava 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. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov bol vyrubený vo výške 100,- €. 

Poučenie: 

     Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti 

tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný 

úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Liptovský Mikuláš, podaním na Obec 

Liptovský Peter. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

                                                        

                                                                                                  Bc. Anna Papajová 

                                                                                                         starostka  
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Doručuje sa: :  

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok 

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok  – realizátor stavby 

Ing. Vladimír Bruncko, J. D. Matejovie č. 554, 033 01 Liptovský Hrádok – stavebný dozor 

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Bc. Anna Papajová – starostka, 033 01 Lipt. Peter 100    

 

Na vedomie: 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Hrádok, Pod lipami 79/15, 033 01 Liptovský 

Hrádok 

Ing. Róbert Sporinský a manž. Andrea, 033 01 Liptovský Peter č. 469 

endis s.r.o., Roľnícka 486/43, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Martin Uličný –  projektant 

FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok 

ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Michlovský, s.r.o., Zvolenská 

cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

SPP-distribúcia, a.s.,  Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 

ELTODO EG, a.s., OZ Slovensko, organizačná zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava    

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava – detašované 

pracovisko ČSA 7, 974 81 Banská Bystrica  

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš  

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69 

Bratislava  

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš  

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

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina     

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský  Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS 

Energotel,  a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,  prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia,  Nám. osloboditeľov 1, 031 41 

Lipt. Mikuláš         

Okresné riaditeľstvo PZ-Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 L.  Mikuláš 

Ing. Lorinc Martin, Jilemnického 871/11, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Jana Lorincová, Kollárova 1928/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Ing. Miloš Húsenica, Kollárova 1928/8, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: .............................................................           Zvesené dňa: .......................... .................................... 

 

 

 

 

 

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

                                                                                       odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
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