
OBEC IŽIPOVCE
lžipovce 40, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2021/2563-7/JVar V Liptovskorn Miku‘áši: 08.12.2021

Stavebníci: Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, MUDr.
Norbert Krajcsovics, bytom Hagarova 1, 831 52 Bratislava — Rača, MUDr. Katarína
Krajcsovicsová, bytom Cyprichova 2473/1, 831 54 Bratislava - Rača, Erik Dušička, bytom
Kuzmányho 1219/9, 974 01 Banská Bystrica, Zuzana Salplachotvá, bytom Liptovská
2113/15, 034 01 Ružomberok, Diana Kanderová. bytom Liptovské K1‘ačany 117, 032 14
Ľubel‘a, Viktor Jaška, bytom Demänovská Dolina 82, 032 51 Demänovská Dolina,
Mountain Chalets, s.r.o., 50 sídlom Záriec-Keblov 210, 013 32 Svederník, ICO: 52 103 650,
[Ierich Milan r. Herich, bytom Rue du Tulipier 10, 1190 Forest Brusel, Belgicko v
zastúpení Milan Franko, bytom lžipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica

Žiadosť o dodatočné povotenie stavby: Prístupová komunikácia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZIIODNUTIE

Stavebníci Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica,
MUDr. Norbert Krajcsovics, bytom Hagarova 1, 831 52 Bratislava — Rača, MUDr.
Katarína Krajcsovicsová, bytom Cyprichova 2473/1, 831 54 Bratislava - Rača, Erik
Dušička, bytom Kuzmányho 12 19/9, 974 01 Banská Bystrica, Zuzana Salplachotvá, bytom
Liptovská 2113/15, 034 01 Ružomberok, Diana Kanderová, bytom Liptovské Kračany
117, 032 14 Ľubel‘a, Viktor Jašica, bytom Demänovská Dolina 82, 032 51 Demänovská
Dolina, Mountain Chalets, s.r.o., so sídlom Záriec-Keblov 210, 013 32 Svederník, IČO:
52 103 650, Milan Herich, bytom Rue du Tulipier 10, 1190 Forest Brusel, Belgicko v
zastúpení NIilan Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica, podala dňa
20.04.202 1 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „Prístupová
koniunikácia“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1104, KN-C 1098/1 a KN-C 1095 v k.ú.
lžipovce, ktorá bota bez stavebného povolcnia. Stavebný úrad začal dňa 20.04.2021 z vastného
podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby.

Na stavbu boto vydané obcou žipovcc rozhodnutic o umicstneni stavby č. MsÚ/ÚRaSP
2019/3 969-03/ZElu dňa 30.08.2019, ktoré nadohudlo právoplatnosť dňa 16.10.2019.

Obec Ižipovce ako príslušný stavebný úrad podl‘a * 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, S písm. „a“
zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie,
3a ods. 4 zákona 135,1961 Zb. (o pozemných komunikáciách) v znení neskorších predpisov
prerokovat žiadosť stavebníkov a podľa * 88 ods. I písm. b a 88a ods. 4 stavebného zákona
vydáva

dodatočné povolcnic stavby

„Prístupová komunikáeia“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1104, KN-C 1098/1 a KN-C 1095
v k.ú. lžipovce, na dobu určitú a to na dobu 3 rokov s účinnost‘ou od 09.02.202 1 v zmysle

nájomnej zmluvy č. 1/2020 s Obcou Ižipovce zo dňa 08.02.202 1.



Druh a účel povol‘ovanej stavby: inžinierska stavba - účelová cesta

Popis dodatočne povol‘ovanej stavby:
Navrhovaná komunikácia (účelová cesta) je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná

v základnej šírke jazdného pruhu 2,50 m. Komunikácia bude slúžiť pre dopravný prístup na
pozemky predmetného územia. Na konci je navrhnuté obratisko. ktoré zabezpečí otáčanie
vozidiel. Po ohoch stranách je navrnutý ochranný priestor v šírke 0,50 m. Na ľavej strane je
navrhnutý dláždený rigol a na pravej strane sa ochranný priestor zatrávni. Vozovka na
komunikácii je navrhnulá ako asfhltohetónová, v priestore napojcnia starej (rniestna cesta)
a novej vozovky sa osadí zapustený obrubník. V príestore predelenia eXistujúcej cestnej
prickopy sa umiestni železobetónový priepust DN 600 s dvomi betónovými čelami.

Popis dodatočne povoľovanýeh stavebn‘(ch prác, ktoré už sú zrealizované:
— zrealizované sú podkladové vrstvy komunikácie (nestmelená vrstva zo štrkodrviny)

Objektová skladba dodatočne povol‘ovanej stavby
• SO 01 Prístupoá komunikácia

— Odvodnenic
— Trvalé dopravné zndčenie

Technické údaje dodatočne povoľovanej stavby
• SO Ot Prístupová komunikácia

— dvojpruhová ohojsrnemá komunikácia
— šírka 500 m. dÍžka 138.75 m
— priečny sklon - 2.0%.

Odvodnenie
— je zabezpečené priečnyrn a pozdtžnym sklonom a vody budú zvedené na t‘avejstrane

do dláždeného rigolu. Dláždený rigot pozdlžne kopíruje novú niveletu a pozdlžne je
vyspádovaný od začiatku až po konice kde vody sú vyúsrené do eXistujúcej cestnej
priekop miestnej cesty na pozemku parc. č. KN-C 1065 kú. Ižipovce.

Dopravné značenie
— v súlade s technickÝmi podmienkami TP 7 2005. platnými technickými špecifkáciami

a platnými Sfl. EN. vyhláškou MV SR č.9:2009 Z.z..

Skladba konnz,kčnýcl, nfřc‘v asfalioheionovcj vozovky:
- asfaltový betón ohrusn AC0 II. II 50 mm
- spojovací postrek z asfaltu PS A. 0.5 kg:m
- asfaltový hetón ložný ACL 16. II 50 mm
- spojovací postrek z asfaltu PS A. (LS kgĺm
- asfaltový betón pre podkladnú vrstvu ACp 22. U 90 mm
- intiltračný postrek P[,A 0,5 kg/ni
- cementorn stmelená zmes CBGM (5/6 30 mm
- štrkodrvina tř. SD 32 Gc 230 mm
Spolu 550 mm
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Sk/ac/ba /w;zštrukči«ch X‘rs[iev c/IóřcIe,,élzo syOma/ovacieI?O vtahu:
- betónová dlažba 80 min

— podsyp z drvcného kamenivu tř. 4—8 40 mm
- podkladový betón 170 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny min. 250 mm
Spolu min. 540 mm

Spósob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov
- parc. č. KN-C 1104 v kú. lžipovce je vedená ako ostatná plocha
- parc. Č. KN-C 1098/1 a KN-C 1095 v kú. Ižipoce je vedená ako zastavaná plocha a

nádvorie

Súhlas na použitie pódv z PPF : - nic je potrebný

Projcktovú dokunwntáciu vypracoval: Lug. Peter Žák — konštrukcie inžinierskvch stavieb;

Napojenie na komunikačnú sieť:
Učelová komunikáeia bude napojená na miestnu komunikáeiu na pozemku par. Č. KN-

C 1065 kú. lžipovce.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- navrhovaná stavba je bez nároku na napojenie na siete technického vybavenia.

Pre dokončenie stavby primerane podl‘a ustanovenia 66 stavebného zákona sa určujú
tieto podmienky:
- Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumcntácie overenej v tomto konaní kroráje

súčasťou ohoro rozhodnutia. Prípaclné zmcnv nesmú byť vykonané bez predchádzajdceho
povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutoČncni stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osóh na stavenisku.

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutoČnenic stavieb zákona
237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon Č50ĺl976Zb. / stavebný zákon!, príslušné
technické normy a vyhtáška Č. 532/2002 Z. z..

Stavba bude ukončená do: 24 rnesiacov od nadohudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím
lehoty výstavby o jej predlženic.

Spösob uskutočnenia stavby: Stavba bude realizovaná dodávateUsky.
Zhotovitel‘ stavby: bude určený výherovým konanim. V zmysle ustonovenia 62 ods. 1, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný
oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych
predpisov !Obchodný zákonnik, Živnostenský zákon a pod.! a zmluvu o dielo.

Za už vykonané stavebné práce preberá zodpovcdnosť spoločnosť EIfra s.r.o., So sídtom
Prekážka 725/17.033 Oi Lptovský i-Irádok. ICO: 52742016 na základe zniiuvy o dielo zo dňa
11.12.2019.

Podrohnejšie požiadavk na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hl‘adiska životného prostredia, podinienkv na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podniienky z hI‘adiska architektúry:
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- stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánoin vstup na stavbu za účelon, vykonanta

ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozicii dokuinentácia a všetky doklacty týkajúce Sa realizovanej

stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí

dňom. kcď sa odstránia stavebné závady a ncdorohky podľa koiaudačného rozhodnutia.

- stavebný materiál skladovat‘ tak. aby nebol zamedzen pristup do susedných objektov, pohyb

ehodcov a pohyb vozidiel po miestnej komunikáuii

- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby. dodávatet‘a,

stavebný dozoľ, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolit, číslo

a dútum stavebného povolenia.
- zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky. ktoré majú také vlastnosti. aby podobu

predpokladanej existencie stavby hola pri bežnej údržhe zaručená požadovaná mechanická

pevnosť a stabilita, požiarna hezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdrax-ia

a životného prostredia, hezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak. aby nedochádzalo

k znečisteniu komunikúcie. Prípadné znečistenie je povinný odstrúniť vlastník stavby

(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

- pred začatim výkopových prác požiadať o vvtýčcme všetkých podzemnch inžinicrskych

sietí, ktoré móžu byť predmetnou stavbou dotknuté

- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných

nehnuteľnostiach a ncdochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov

susednÝch nehnutel‘ností.
- od\edenie dažďových vůd z pozemku a zo stavby viesť tak aby nedochádzalo k

zamokrovaniu susedných nchnuteľností.

Do kolaudácie stavby rešpektovať dodržante požiadaviek dotknutých orgánov a obce:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy

odpadového hospodárstva v súhlasnom vyjadrcni pod č. OU-[M-OSZP-20t8 011906-002-

MAzodňa 14.11.2018:
- S odpadnu, ktoré budú vznikať počas výstavby sa hude nakladať v sútade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve.
- Pri kotaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi. ktoré vzniknú

pri výstavbe a ích odovzdaní oprávnenej osobc.

- Odpady zo stavby je potrehné odovzdať len oprávnenej osohe v zmysle „zákona o odpadoch‘

pričom je potrebné uprednostnit‘ ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na

zhodnocovanie stavebných odpadov, bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka

odpadov). Na staveniskuje potľebné vyčleniť priestor na dočasné zhronuažd‘ovanic odpadov zo

stavby a 7ahezpečiť ho spósobom. ktorý nebude ohrozovať životné prostrcdie alebo odpad zo

staveniska hned‘ odvážať. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v

rámci stavby (na mieste, na ktorom hola vykopaná) sa ticž považuje za odpad. a ako s odpadom

je potrebné s ňou naktadať(odovzdanie do povoleného zariadenia, prípadnc požiadať o vydanie

súhlasov podľa *97 ods. 1 písm. stv).

Okresný úrad Lip(ovsk( MiI.wláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej

správ ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplvvov na životné prostredie vo

vyjadrení k vydaniu uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia pod č. OU-LM-OSZP

201 9/00123-002-Pa, OU-LM-OSZP-201 8/Li 907-Pa zo dňa 10.012019

- v prípade nevyhnutných výrubov drcvín. ako aj súvislých krovitých porastov pri realizácií

inžinierskych sieti a prístupovej komunikácie, upozorňujeme na dodržanie *46.47 zákona o

ochrane prírody a krajiny.
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- pri realizácit zemných a stavebných prác je potrebné dhať na minimalizáciu akýchkol‘vek
negatívnych vplyvov na prirodné prostredic dotknutej lokality,

- prebytočnou výkopovolL zeminou nezasýpať breby vodných tokov a mokraďové lokaLity,
- po ukončeni tavcbno-technických prác odstránit‘ prebytočný stavebný‘ materiál. ako aj všetok

vzmkajúci odpad v zmysle platnej legislativy a zároveň vvkonať úpravu dotknutého terénu do
upraveného stavu.

- počas realizácíc predmetnej stavby budú použité mechanizmy v dohrom technickoni stave s
cieľom zamedzenia úniku ropných látok do príroduého prostredia.

- v prípade úniku škodlivých látok reatízovať opatrenía na zamedzenie ich vsiaknutia do pódy.
vody a horninového prostredia.

- dočasná skládka výkopovej zeminy bude zriadená na pozemku investora v predrnetnej
lokalite.

- pri pripadných vegetačn*h úpravách okotia objektu budú použité len stanovištne vhodné
domáce druhy drevin a bylin. nepóvodné a invázne druhy rastíín budú odstraňované,

- investor bude dbať na minimalizáciu akýchkoívek negativnych vplyvov na prirodné
prostredic dotknutej lokality ajej okolia.

Obec lžipovce v rozhodnutí pod č. l!2019 zo dňa 29.02.20 19, v ktorom povol‘uje zriadenie
vjazdu z niicstnej komunikácie parc. č. KN-C 1065 na pozemok navrhovatcľa parc. č. KN-Ĺ‘

104 k.ú. Ižipovce.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina vo vyjadrení pod č. 46000M025 zo dňa li.04,2019:
- V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej Nízkosti sa nachádzajú podzemné VN

vedenia, podzemné NN vedenia trafostanica a skrine. Zakreslená orientačnú trasu týchto
vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou
prerušovanou čiarou VN vcdcnia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV
podzemné zdenou prerušovanou čiarou NN vcdenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN
podzemné vedenia).

- Od uvedených energetických zariadeni žíada SSD as. dodržať ochranné pásmo v zinysle
zákona 25 L‘20 2 Z.z., a bezpečné vzdiatenosri podľa príslušných nodem STN. (VN
vzdušné vedeme 22kV od krajného vodiča na každá stranu W rn. NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu )m. VN a N\ zcmné káblové vedenie na každú stranu
I meter). Pri realizácii výkopových prác. žiadame neporušiť celistvosť uzcmňovacej

súst avy.

- Toto vyjadrenie má len inforrnatívny charakter. V zmys)e stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedeni potrcbné fyzicky ju vytýčif. Presnú trasu podzemných
káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejnenú na intcrnetovej stránke vww,ssd.sk. vytýčí určený pracovník SSD.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadeni SSD. ako aj pri
prácach v ochrannotn pásmc v ich bezprostrednej blízkosti. jc nevyhnutné dodržať všetky
legislativne opatrenia ( vrátane ustanoveni prislušných technickÝch noriein ) týkajúce sa
hezpcčnosti osóh, ochrany energetických zariadeni a technického zhotovcnia súbehov a
križovani. V prípade akéhokofvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto
skutočnosť póvodca povinný neodkiadne oznámit‘ na tel. číslo 0800 159 000.

- Pred zahrnutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musí realizátor prizvat‘
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby [Z na kontrolu zaríadenia, čo potvrclia buď v

Zápise o vytýčení podzemného el. vedeni«‘ rcsp. zápisom do stavebného denníka.
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- V súhehu a križovani zemných káhlových vedení žiadame dodržať rnanipulačný pňestor
min. 1 meter na každá stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovcdárne za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pred vstupom do objektu trafostanice 21l!ts/lžipovce-horckoncové musí zostať voľný

priestor pre nepretržitý prístup obsluhy. V oknu obvodových múrov budovy trafostanice s
výnimkou vstupných dveri (bod 2.) ie potrehné nechať voFný manipulačn priestor
min. I m od stavebnÝch časti. Podzemné el. vedenia musia byť pod spevnenými ptochami

mechanicky chránené káblovými chráničkami. resp. žľabmi. v hlbkc uloženia min. 100 cm.

V opačnom prípade je potrebné vykonať uloženie kábla do predpísanej hlbky a káhlovej

chráničky. Takáto činnost‘ je vyvolanou investíciou zo strany stavebníka komunikácie.

posudzuje sa ako preložka v zmysle Zákona 251/2012 Z.z.. Z dóvodu, že sa jedná o
zariadenie SSD, práce musia byť vykonané spoločnosťou SSD alebo zmtuvnýrn

dodávatcľom prác. V prípade, že bude potrebná takáto realizácia prác. je potrebné táto

činnosť riadiť na PM ako preložku EZ.
- ZároveĎ upozorňujeme že v danej Iokalite sa móžu nuchádzať aj podzemné vedenia tretích

osób.

K doda(očne povoľovanej stavbe sa vyjadrili:
Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ŽP. úsek šrátnej správy odpadového

hospodárstva zo dňa 14.11.2018: úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania

vplvvov na životné prostredie zo dúa 10.012019: Obec lžipovce zo dňa 29.02.2019:

Stredoslovenská distribučná, as. Zilina 70 dňa li04.2019; Okrcsné naditel‘stvo Policajného

zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 2 1.12.2018.

V stavebných prácach sa nesmie pokračovať, kým dodatočné povolenie

nenadobudne právoplatnosť v zmysle 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Iikončenú stavbu možno v zmvsle ustanovenia 76 stavebného zákona užívat‘ len

na základe kolaudačného rozhodnutia.

Dodatočné povolenie je v zmysle @ 70 stavebného zákona záväzné aj pře právnvch

nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkův konania - neboli vznesené námietky

Odóvodnenie:
Stavebníčka Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica v

zastúpeni Milan Franko, bytom Ižipovce 51,032 23 Liptovská Siclnica. podala dňa 20.04.2021

na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liprovskom

Mikuláši žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „Prístupová komunikácia“ na

pozemkoch parc. č. KN-C 1104. KN-C 1098 1 a KN-C 1095 v kú. Ižipovce. ktorá hola bez

stavebného povolcnia.
StavcbnÝ úrad. vzhFadom na postúpcnie výsledku výkonu štátneho stavebného dohľadu

č. MsÚ:ÚRaSh2O2 l2029-3/ZGu (2020/6469) 70 dňa 04.03.2021 a výzvy na doplnenie

žiadosti o dodatočné povolene stavby Č. M5UĺURaSP;202 l/2563-2t3 Var zo dňa 20.04.2021,

ktorú sptnoniocnený zástupca stavehníčky prevzal dňa 20.04.2021, začat dňa 20.04.2021 z

vlastného podnetu kominic o dodatočnoni povolení stavby. ‚

Na stavbu bob vydané obcou Ižipovce rozhodnutie o umicstnení stavby č. MsU/URaSP

2019/3969-03/mu dňa 30.08.2019, ktoré nadobudbo právoplatnosť dňa 6i0.20l9.
Obec Ižipovce aRo príslušný orgán na úseku stavchnej správy podl‘a 1 zákona NR SR

Č. 145/1995 Z.z. o správnvch poplatkoch zastúpená Spoločným obecným úradom úzeninčho
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rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikutáši vyzvala pod č.
M5U/URaSP/2020ĺ2563-3/J Var zo dňa 25.08.202 I navrhovatet‘ov podl‘a 8 ods. 1 zákona o
správnych poplatkoch na zapkttenie správneho poplatku.

Po preskúmaní žiadosti bob zistené, že je potrebné doplniť žiadosť nUmá o doklady
uvedené vo výzve na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie stavby č.
M5U!URaSPĺ2O2I/2563-4ĺJVar zo dňa 25.08.202 1, ato najmá mé právo stavebníčky
k pozemku parc. č. KN-C 1104 v kú. Ižipovce v súkromnom vlastnictve. Savebný úrad
konanie o dodatočnom povolení stavby prerušil a zároveň záswpcu stavehníčky upozornil, že
ak požadované doklady nepredloží v určenej bekote, abebo aR sa na leh podklade preukáže
rozpor stavby s verejnýrn záujmom, stavebný úrad podL‘a 88a ods.2 zák.č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) nariadi odstránenie stavby.

Dňa 25. [0.2021 zástupca stavebničky doplnit okruh stavebníkov doložením
splnomocnení na zastupovanie pri úkonoch stavebného konania na prísiupovú komunikáciu na
pozemku parc. č. K-C 1104v k.ú. Ižipovce.

Obec Ižipovce ako príslušný stavebný úrad podl‘a 120 zák. č. 501976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov. S písm. ..a“
zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie. stavebný poriadok a hývanie.
3a ods. 4 zákona 135:1961 Zb. (o pozemných komunikáciách) v znení neskorších predpisov
zastúpená Spoločným obecným úradom úzcmného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši oznámila dňa 25.08.2021 začatíe konania o dodatočnom povolení
stavby v súlade s ustanovením 61 ods. 1. 88a a $8 ods. 1 písm. b zák. č. 50:1976 Zb.
stavebného zákona dotknutým orgánorn a známym účastnikom konania tbrniou verejnei
vyhlášky. vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú inžiniersku stavbu a zároveň v sútade s
ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) upustila od ústneho pojcdnávania a miestneho
zist‘ovania.

Dotknutým účastníkom konania a dotknutÝm orgánom. stavebný úrad oznámil, že rnajú
možnosť uplatniť svoje námietkv do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začati
dodatočného povolenia stavby, s upozornenim. že ak v určenel lehok svoje námíetky a
stanoviská neoznámia. podfa 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to. že o stavbou súhlasia.
V priebehu lehoty neboli podané žiadne prtpomienky ani námictky od ťLčasníkov konania
a dotknutých orgánov voči vydaniu stavebného povolenía.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení stavby preskúmat
predloženú projektovú dokumentáciu s dokladmi z ht‘adisk uvedených v ustanovcniach
uvedených v $8 ods. 1 písm. b a SSa) odst. 4) stavebného zákona v znení neskoršieh
predpisov a o zmene a doplneni niektorých zákonov. prejednal ju S účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nic sú ohrozcné záujmy spoločnosti ani
ncprimerane obmcdzcné, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania.

Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené vo všeobecných požiadavkách na
výstavbu v súlade s 43d a 43e stavebného zákona v znení ncskorších predpisov, zmien a
doplnení a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stavebný úrad v konaní posúdil stavbu z hl‘adiska zámerov a cicľov územného
plánovania, starostlivosti o životné prostrcdic a všeobecných technických požiadavick na
výstavbu a dospel k záveru, že stavba nic je v rozpore s týmito záujmami a nezistil dóvody,
ktoré by bránili dodatočnému povoleniu zrnien stavby. Uskutočncnic navrhovanej stavby
neobmedzuje verejný záujern, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade so zámermi obce
Ižipovce, ktoré sú špecit1kované v územnom pláne obce Ižipovce. ktoiý bol spracovaný a
schválený obecným zastupitel‘stvom dňa 4.05.2010, uznesenim č. 2/2010.
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\‘lastníctvo preukázané:
- k pozemku parc. č. 1104 kú. Lžipovcc Iistom vtastníctva Č. 880 k. ú. Ižipovce overenom na

portáli oversi.gov.sk,
- k pozemku parc. č. 1098/1 k.ú. Ižipovce listom vlastníctva Č. 625 k. ú. Ižipovce a nájomnou

zniluvou Č. 1/2020 stavebníčky Lýdie Pavlíkovej, bytom Rozkvet 2050/I 00. 017 01 Považská

Bystrica s ohcou Ižipovce zo dňa 08.022021.
- súbtasmi spoíuvlastnikov pozemku parc. č. KN-C 1104 kú. Ižipovce Albiofbrma S.ľ.O.. So

sídlom Opatovce nad Nitrou 188. 972 02 Opatovce nad Nitrou. WO: 46415955. Milan l-Iericb.

bytom Rue du Tulipier 0. 1190 Forest Brusel. Belgicko. Erik Dušička. byron] Kuzmányho

12 [9!9. 974 Ü I Banská Bystrica, Zuzana Salplachotvá. bytom Liptovská 2113! 1 5, 034 01

Ružomberok. ML/Dr. Norbert Krajcsovics. bytom Hagarova 1, 831 52 Bratislava — Rača.

ML/Dr. Katarína Krajcsovicsová, bytom Cyprichova 2473/1, 831 54 Bratislava - Rača, Diana

Kanderová. bytom Liptovské Kľačany 117, 032 14 Eubeľa. Viktor Jašica, bytom Demänovská

Dolina 82, 032 5 Demänovská Dolina. Mountain Chalets. s.r.o.. so sídbn] Záriec-Keblov

210. 013 32 Svcdemik. ICO: 52 103 650s rcalizáciou stavby.

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona č. 1451995 Zb. v znení neskoršich predpisov:

- podľa položky 60 písm. g) -1- pol. Č. 61 = 100€ x 3 = 300€ (dodatočné povolenie

rozpočtový náklad do 50 000 eur)

Poučenie:
Podl‘a 53 zákona č. 7 1/1967 Zh. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní

odo dňa oznámenia rozhodriutia na obec lžipoce. prostrednictvom Spoločného obecného

úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989 41. Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor cestnej dopravy

a pozen]nych komunikácii, Nám. OsloboditcFov I. 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutieje

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateFiié správnym súdom podt‘a

ustanovení Správneho súdncho poriadku.

L

Karol Kováč
/ starosta obce lžipovcc

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 69 ods. 1) Č. 50/1976 Zb. o

úzeninorn plánovaní a slavebnoni poriadku (stavebný zákon) v znenh neskorších

predpisov. DoruČenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zniysle 69 ods. 2) stavebného

zákona tak, že sa písomnost‘ podľa 26 zákona č. 71/1967 Zh. vyvesí po dobu 15 dní na

úradnej tabuli obce Ižipovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správn orgán

zverejňuje písemnost‘ súčasne na svojorn webovorn sídle, ak ho má zriadené, na centrálnej

úradnej elektronickej tabuli (www.cuet.slovensko.sk), a akje to vhodné aj mým spósobom

v niieste obvyklým, najmä v miestnej tlaČi, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli

správneho_orgánu na muieste, ktorého sa konanie «ta.
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Vyvesenédňa. Zvesené dĎa.
Oznámené mým spósobom (webové sídlo).dfi.
Oznámené mým spósobom (www.cuet.slovensko.sk) dňa

Odtlačok pečiatky a podpis
opravnenel osoby

Doručuje sa

— Účastníkom konania (stavebník, osoby. ktoré majú vlastnícke alebo mé prá‘a k pozemkom
a stavbám na nich vrátanc susediacich pozemkov a stavieh, ak ich vlastnícke alebo mé práva
k týrnto pozemkom a stavbám můžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie
osoby. ktorým toto postavenie ‘ vplvva z osobitného predpisu: stavebný dozor alebo
kva1itkovaná osoba; projektant v časti. ktorá sa týka projektu stavby; ďalej účastníkom
konania je ten. o koho právach. právom chránených záujmoch alcbo povinnostiach sa má
konať aleho koho práva. právom chránené záujmy alebo povinnosti můžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že může byť rozhodnutim vo
svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priarno dotknutý, a to
až do času, kým sa preukáže opak).

Na \:edoinie
— Obec Ižipovce. lžipovcc 35. 032 23 Liptovská Siclnica
— Krajský pamiatkový úrad Zilina Mariánskc nám. 19.01001 Zilina
- Liptovská vodárenská spotočnosť a. s., Revolučná 595. 031 01 Liptovský Mikuláš-

Liptovská Ondrašová
— Okrcsný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SSOPaK, Vrbická 993, OM 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek ŠSOII, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
Okresn úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek SVS. Vrbická 1993.031 01 Liptovský Mikuláš-
Vrb i ca- N ábreži e

— Okrcsné riaditet‘stvo hasičského a záchranného zboru. Pod(atľanského 25:1910. 03 I Ot
Liptovský Mikuláš-Staré Mesto

— Okresné riaditel‘stvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. okresný dopravný
inšpektorát. Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš

— Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 0 Liptovský Mikuláš-Vrbica
Nábrežie

— Stľedoslovcnská distribučná, a. s.. Pri Rajčhmke 2927ĺ8. 01047 Zilna
— Slovenský vodohospodárskv podnik. šp.. Odštepný závod Piešťany. Náhrežie 1. Krasku

3ĺ834. 921 80 Piešťany
— Slovenská inšpekcia životného prostľedia. Inšpektorát životného prostredia. Legionárska 5.

012 05 Žflina
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