
OBEC IŽIPOVCE
Ižipovce 40, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: Ms/RaSPl2021I3453-4IJVar V Liptovskom Mikuláši: 08.12.2021

Navrhovateľ: Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 20501100. 017 01 Považská Bystrica
v zastúpení Milan Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby:
Obytná zóna v obci Ižipovce — SO 01 Prístupové komunikácie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNĚ ROZJ-IODNIJTIE

NavrhovateFka Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica
v zastúpení Milan Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica podala dňa
19.04.2021 a dňa 07.06.2021 doplnila na Spotočný obecný úrad úzernného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie úzcrnného rozhodnutia na stavbu
„Obytná zóna v obci Ižipovce — SO 01 Prístnpové komunikácie“ ktorej umiestnenie sa
navrhuje na pozemkoch parc. č. KN-C 1120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú. Ižipovce s obratiskom
a napojením na pozemkoch parc. č. KN-C 1160, KN-C 1095 a KN-C 1065 v k. ú. Ižipovce.
Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Obec Ižipovce ako prislušný stavebný úrad podľa * 117 zák. Č. 50/1976 Zb. o úzernnom
plánovaní a sravehnom poriadku (s(avebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5 písmeno a)
zák.č. 608.2003 Li.. o štátnej správe pre územnč p[ánovanie. stavebný poriadok a bývanie
posúdila predložený návrh podľa * 35 až 38 stavebného zákona, zosúladita stanoviská uplatnené
dotknutými orgánmi a posúdita námietky a vyjadrenia účastníkov koiiania,

Na záktade Iohto posúdenia podFa 39. 39a ods.1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavehnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodniitie o uniiestnenh stavby

„Obytná zóna v obci Ižipovce — SO 01 Prístupové komunikácie“ ktorej umiestnenie sa
navrhuje na pozemkoch paľc. Č. KN-C 1120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú. tžipovce s obratiskorn
a napojením na pozemkoch parc. č. KN-C 1160, KN-C 1095 a KN-C 1065 v k. ú. Ižipovce tak,
ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel predmetu úzernného rozhodnutia: Učebová komunikáeia - inžinierska stavba

Popis prednietu územného rozhodnutia:
Projekt rieši výstavbu prístupových kornunikácii (účelových dest) k uvažovaným

rodinným domom v danej oblasti na pozemkoch parc. č. KN-l 120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú.
lžipovce. Prístupové komunikácie sú navrhnuté aRo jednopruhové z asfaltobetónu lemované
cestným obrubníkoin v bctónovom lúžku. Šírka komunikácie vetvy 4“ je 5.00 m. šírka
kornunikácie vetvy .‚B“je 4.50 m . .lazdný pás pri vetve ‚.A“ a vetve .,B“je navrhnutý v šírke 4.00
ii. Odvodnenie navrhovaných komunikácii je zabezpečené priečnym a pozdlžnym sklonom

a dažd‘ové vody budú zvedené do zeleného pásu so vsakovacím drenom z kainennej drte v šírke
0.50 ni.



Objektová skladba: (v zmyste projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčast‘ rozliodnutia)
SO 01 Prístupové komunikácie
- Verva „A“
- Verva ‚.B“
- Odvodnenie
- Dopravné značenie

Spósob doterajšicho vvužitia pozernkov:
- pozcrnok parc. č. 1CN-C 112012 vk. ú. Ižipovceje vedený ako orná póda
- pozernok parc. č. KN-C 1120/1 vk. ú. Ižipovceje vedcn ako orná póda

Sáhlas na vyňatie pbdy z PPF:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesný odbor. vydal stanovisko k

investičnérnu zámeru pre účely územného konania pod č. OU-LM-PLOI-202 1/004124-002 zo
dňa 23.03.202 1.

Projektová dokurnentáciu vypracoval: Ing. Peter Žák — konštrukcie inžinierskych stavieb;

Podmienkv pre umiestnenie stavby, požiadavkv na obsah projektovei dokumentácie a čas
platnosti rozliodnutia:
— polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

Urniestrenie stavby hude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii
a x kópii z katastrálnej mapy. ktorá tvorí neoddelitel‘nú súčasť tohto rozhodnutia.
Stavebn‘ objekt bude umiestnený:

• prístupové komunikácie
— budú urnicstnené na pozemkoch parc. č. KN-C 11202 a KN-C 11201 v k. ú. lžipovce o

vlastníctve navrhovatel‘a:
— obratisko komunikácie na pozemku paľc. Č. KN-C 1 1202 kú. Ižipo\ce sa bude nachádzať

na pozemku pale. Č. KN-C 1160 kú. lžipovee. vo lastnicrve obce lžipovce. na predmetnom
pozemku sa má v zinysle územného plánu ohce nacliádzať miestna cesta.

— obratísko kornunikácie na pozemku parc. č. KN-C I 120:1 kú. tžipovce sa bude nachádzať
na pozemku parc. Č. KN-C 1095 kil lžipovce, vo vlastníctve obce tžipovce, spbsoh
využívanía predmetnétio pozemku je v katastri nebnuteľnosti vedený ako pozemok, na
ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta,
poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, na predmetnorn pozemku sa má
v zmysle územného plánu obce nachádzat‘ miestna cesta.

— cestné teleso komunikácie spotu s ohraničením obrubníkmi kopíruje hranicu pozenikov parc.
Č. KN-l 120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú. Ižipovce so zachovaním zeleného pásu šírky 0,50 ni prj
vetve „A“ na obidvoch stranách komunikácie a pri vctve „B“ zjužnej stiany;

— architektonické a urbanistické riešenie:
• prístupové koinunikácie

kryt komunikácií z asfaltohetúnu:
— jednostranný priečny sklon -2%:
— odvodncnie komunikácii zabezpečené pričnym a pozdlžnvm sklonom zvedené do zeleného

pásu so vsakovacím drenom z kamcnnej dne.



Vetva „A“
— jednopruhová komunikácie šírky 5,00 m s vozovkou šírky 4,0 m;
Vetva „B“
— jednopruhová komunikácie šírky 4,50 m s vozovkou šírky 4,0 m;

— napojenie na koniunikačnú sieť:
— účelová komunikácia bude napojená na micstnu komunikáciu na pozemku par. Č. KN-C

1065 kú. Ižipovce;

— napojcnic na siete technického vybavenia:
— bez potreby napoj enia na siete technického vybavenia.

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2021/001075-002 zo dňa 14.01.202 1.
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydanírn územného rozhodnutia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadrni, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaF nehude využitá v rámci stavby (na mieste,

na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou
nakladal (odovzdanie do povoleného zariadenia, prípadne požiadať o vydanie súhlasov podl‘a
*9 ods. 1 písm. s. t, v).

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-LM-OSZP
2021/001060-002 zo dňa 03.02.2021.
Nemá nániietky voči vydaniu územného rozhodnutia pre navrhovanú stavbu za dodržania
nasleclovných podrnienok:
- navrhovaná stavba bude v súlade s platným územným plánom obce lžipovce
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrcbné postupovať podľa zákona o ochrane

prírody a krajiny 47 a 48 zákona č.543!2002 Z.z.
- upozorňujeme, že o prípadnom výrube drevín je potrebné rozhodnúť v samostatnom konaní

ešte pred vydaním rozhodnutia, ktorým sa stavba povoľuje (v zmysle *103 ods. 5 zákona o
ochrane prírody a krajiny)

- pri realizácii zemných prác dhať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na
okolité prírodné prostredie

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí
a zariadení technického vybavenia na napojcnie na tieto slete:
Obec lžipovce pod č. 01/2021 St zo dňa 25.01.2021 určuje prc umiestnenie stavby
a uskutočnenie stavby tieto podmienky:
L Stavba bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, ktorú

spracovalo Z-PROJECT s.r.o., projektovanie dopravných stavieb. Prosick 79,032 23.
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2. Stavba bude realizovaná v súlade s podmienkami určenými v stavebnoni povoleni vydaným
stavebným úradom.

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy bczpečnosii pri práci a dbať na
ochranu osób na stavenisku.

Obec Ižipovcc pod č. 01/2021 zo dňa 25.01.2021 vyjadrenie cestného správneho orgánu, ktoiý
určuje tieto podmienkv:
1. Výškové aj smerové zriadenie napojenia a pripojenie na jestvujúee MK Č. KN-C 1065 bude

zrealizované podFa platných technicklch nonem najmd STN 73 6lO1
V priestore predelenia eXistujúcej cestnej prickopy sa umiestni žclczohetánový priepust ON
600 s dvoma betónovými čelarni. V priestore napojenia starej a novej vozovky sa osadí
zapustený obrubník.

2. Realizáciou zriadenia vjazdu a pripojenia k rniestnej komunikácii
a) nesmú byť narušené odtokové pomery micstnej komunikácie.
b) nesmie byt‘ obrozená bezpečnosť účastníkov ccstnej premávky, a to najmá odvádzanim a

odtekaním vád na tcleso MK z telesa zriadeného vjazdu.
3. Žiadatel‘ počas výstavby jazdu zodpovedá:

a) za dodržanie zásad bezpečnosti pri práci so zľetel‘om na uživateľov pril‘ahlcj MK.
b) za umiestnenie a údržbu prenosnch dopravných značiek a dopravných zariadení.

4. V prípade porúch alebo havárii na podzemných vedeniach umicstnených v tetese MK (v
micste pripojeniaL umožniť ich odstránenie sprá‘ coir tÝchto vedení.

5. V prípade nerešpektovania podmienok. stanovených v tomto povolení. móže obec Ižipovce
po olenie zrušiť. Tým však nic sú vláčené ďalšie ankcie podl‘a osobitných predpisov.

6. Povol‘ujúci orgán si vyhradzuje kedykot‘vek stanovené podmienky doplníť alcho zmeniť, ak
si to vyžiada verejný záujem.

7. Toto povolenie nenahradzuje povotenia podľa stavebných. vodohospodárskych a mých
osobitných prcdpisov.

Okresné riaditel‘stvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný
inšpektorát pod č. ORPZ-LNI-ODI-42-015!2021 zo dňn 05.02,2021 súhlasí s navrhovanou
sítuáciou trvalého dopravného značenia podl‘a predloženej dokumentácie za dodržania
nastedovnÝch podtnienok:
— Práce je potrehné reatizovať v čo najkratšoni možnom čase. tak aby bola čo najmenej

dotknutá bezpcčnosť a ptvnuiosť na dotknutej konuinikácii.
- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámit‘ na ODI Liptovský Mikuláš. tel.:

0961453511 alebo 0961453510.
— Dopravné značenie j:zariadenie. bude zhotovené a umíestncné v súlade s Vyhláškou MV SR

Č. 912009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.8.2009 Z. z. o ccstncj premávke a tiež v
súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

- Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia lzariadenía/,
- ODl Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť trvaté dopravné

značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovíť dodatočné podmienky, atebo uložené

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada hezpečnosf a plynulost‘ cestncj preinávky, alebo verejný
záujem.
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Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 202103-SP-0034-1 Zo dňa 17.03.2021.
V predrnetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
(Zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.). Prcsnú trasu podzemných káhlových vedení je
potrebné vytýčíť v zmysle bodu 2.2. tohto vyj adrenia.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj-podzemné vedenia
tretích osób.

2. Všeobecné podmienky:
2. I Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného

povolenia, ako aj na účely ohlásenia drobnej stavby.
2.2 Stavba prístupovej komunikácieje v priamej kolízii s podzemnými vedeniami NN.
2.3 Pred začiatkom realizácie je potrebné vytýčenie podzemných vedení. ktoré bude

realizované na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej
stránke www.ssd.sk. link: https:,lonline.sse.skivtc/vytve.wv., pri ktorom bude dodávateľ
stavebných práe preukázatel‘ne oboznámený o blízkosti energetických zariadení.
Vytýčenie podzemných vedení bude vykonané za úhradu v zmysle platného eenníka.

2.4 V mieste križovania spevnených plóeh a podzemných vedení musia byť dodržané
ustanovenia normy STN 34 1050 (Predpisy pre uloženie silových elektrických vedení).
Spevnené plochy musia byť realizované dlažbou, ktorú bude možné v prípade potreby
výkopových práe pri vzniku poruchy rozobrať bez poškodenia.

2.5 V zmysle STN 34 1050 musí byť distrihučné káblové podzemné vedenie v prípade
úpravy výšky terénu v minimálnej hlbke lm a v mieste križovania navyše uložené v
ehráničke (v betónovýeh žľaboch alebo rúra FXKVR). V opačnom prípade je potrebné
vykonať uloženie kábla do predpísanej hlhky a káblovej chráničky. Takáto činnosť je
vyvolanou investíciou zo strany stavebníka komunikácie, posudzuje sa ako preložka v
zmysle Zákona 251ĺ2012 Z.z.. Postup pri riešení preložky elektroenergetického
rozvodného zariadenia spolu so žiadosťou je uvedený na stránke
www.ssd.sk!doplnkove-sluzby!preložky-elektroenetgetickych-rozvodnyeh
zariadeni?pageid=6366.

2.6 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD a začatím
kolaudačného konaniaje nutné prizvať zástupeu SSD, kontakt: (pravadzkovatel®ssd.sk)
na kontrolu zariadení a požiadať o stanovisko k dodržaniu

Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom sa uplatňujú nasledovné požiadavky:
Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne
ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zitina, ktorý vykoná pred
začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohl‘ad stavby
formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy. zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky. praeovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina,
najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečíť preukázateľným spósobom oboznámenie s podmienkami záviizného stanoviska
všetky subjekty zúčastňujúee sa na realizáeii stavby.

Podl‘a 4Oods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. SOĺ 1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v prípade



zistenia, resp. narušenia archeologických nátezov počas stavby musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za vvkonávanic prác ihned‘ ohlásit‘ nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa
musí ponechat‘ bez zmeny až do ohhliadky krajským pamiatkovm úradom alebo ním poverenou
odborne spósohilou osobou. Do ohliliadky krajským pamiatkovm uradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu. najmň zabezpečit‘ ho proti poškodeniu.
znehodnoteniu. zničeniu a odcudzeniu. pokiat‘ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode
s krajským pamiatkovým úradoni. Archeologický nález móže vyzd ihnúť a premiestnit‘
z pávodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu.

Vyhradenie podrobncjších podkladov, alebo projektovej dokuinentácie
- V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých

orgánov a organizácií.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s 9 vyhlášky č.

453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkáeh na stavby užívané osobami
s obrncdzenou sehopnosťou pohybu a orientácie.

— K stavebnému povoleniu prcdložiť rozhodnutic Okresného úradu Liptovsk Mikuláš. odbor
pozemko ý a lesný o odňatí poFnohospodárskei pády podľa 17 ods. 1-6 zákona č. 2202004
Z.z o oehrane a využivaní poFnohospodárskej pády v znení neskoršich predpisov.

- V prípade zmenv spósobu uživania stavby, znleny v nosnej konštrukcii stavby resp.
pripojenia ďalších dopravných syslémov na prednietnú stavbu je potrebné vyjadrcnie
cestného správneho orgánu.

- V zmysle * 58 ods. 2 stavebník ntusi preukazat mé právo k pozemkom parc. č. KN-C 1095

a KN-C 1160 kú. Ižipovce podl‘a * t39 ods. I tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na
ňom požadovanú stavbu (obratiská predmetných koinunikáeii)

Ďalšie podrnienky, ktorými sa zabezpečí ochrana vcrcjných záujniov a právom chráncných
záujmov účastníkov konania:
- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je polrebné dokladovat‘ k žiadosti o vydanie

stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pit stavebné povolenie
rnusia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existuúcich podzeninvch
a nadzemných vedeni inžinierskvch sled.

K návrhu sa vyjadrili s pripornienkanii:
— Obec Ižipovcc pod Č. 0112021 aOl 202 St zo dtm 25.01.2021:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej správ odpadového hospodárstva pod Č. Oh‘
LM-OSZP-202 1ĺ001075-002 zo dňa 14.01.2021;

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátncj správy ochrany prírody a krajiny
a s posudzovania vplyvov na životné prostredie pod Č. OU-LM-OSZP-2021!001060-002 zo
dňa 03.02.2021;

— Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný inšpektorát
pod č. ORPZ-LM-ODI-42-015ĺ2021 zo dňa 05.02.2021;

— Stredoslovenská distribučná, as., Žilina pod č. 2021 03-SP-0034- I z dtm 17.03.2021;

K návrhu sa vjadrili bez pdpornknok:
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesný odbor pod Č. OU-LM-PLOI

20211004124-002 zo dňa 23.03.2021:
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— Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej vodnej správy pod č. OL-LM-OSZP
2021/001092-002 zo dňa 0202.2021;

— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor Krizového riadenia pod č. OU-LM-OKR
2021/001646-004 zo dňa 21.012021;

— Okresné riaditeľstvo hasičského a Záchranného Zboru V Liptovskorn Mikuláši pod č. ORHZ
LML29-00l/2021 zo dňa 120] 2021;

Rozhodnutie o nárnietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky,

Toto rozhodnutie platí v zmvsle 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost‘, ak v tejto lehote bude podaná
žiadost‘ o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je v zrnysle 40 ods. 4 stavebného zákona právne závázné aj
pre právii.ch nástupcov konania.

Odóvodnenie:
Navrhovatcl‘ka Lýdia Pavlíková. bytom Rozkvet 2050100. 017 01 Považská Bystrica

zastúpeni Mitan Franko. bytom lžpovce 51. 032 23 Liptovská Sielnica podala dňa 1904.2021 a
dňa 07.06.2021 doplnila na Spotočn obecný úrad územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vdanie územného rozhodnutia na stavbu „Obytná
zóna v obci lžipovce — SO Ot Pristupové komunikácie“ ktorej umiestnenie sa navrhuje na
pozemkoch parc. č. KN-C 11202 a KN-C 11201 v k. ú. Ižipovcc s obratiskorn a napojením na
pozemkoch parc. č. KN-C 1160. KN-C 1095 a KN-C 065 v k. ú. žipovce. Uvedeným dňom
holo začaté územné konanie.

Obec žipovce ako prislušný orgán na úseku stavebnej správy podľa I zákona NR SR Č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch zastúpená Spoločným obecným úradom územného
rozhodovania a stavebného poiadku v Liptovskom Mikuláši vyzvala pod č.
MsUfURaSP/202 I 3453-2/ivar zo dňa 22.06.2021 navrhovatel‘ku podľa *8 ods. 1 zákona o
správnych poplatkoch na zaplatenie správneho poplatku. Navrhovateľka správny poplatok dfia
08.07.2021 uhradila.

V zmysle 37 ods. 1 stavebného zákona stavebnÝ úrad zaobstará podklady na vydanie
úzcmného rozhodnutia. Dňa 13.102021 bota stavenému úradu doručená zastavovacia štúdia.
ktorá bola schválená uznesenim obecného 7astupileľstva obce Ižipovce Č. 08-14092021 zo dňa
22.09.2021.

Stavebný úrad oznámil podl‘a 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 27.10.2021 zaČatie
územného konania verejnou vyhláškou úČastníkoiii konania a dotknutým orgánom a nariadil
ústne pojednávanie spojené 5 miestnyn] zistovani. ktoré sa konalo dňa 30.112021. Súčasne ich
upozornil, že svoje nátnietky a pripomienky můžu uplatnit najncskůr pri ústnom pojednávaní
a micstnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako holi účastnici konanía
upozomeni. že podl‘a * 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovorn konaní v určenej lehote, lrnci
uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné
nahliadať do dokladov.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestneni stavby preskúmat predložený návrh

na vydanie rozhodnutia O LLlníestnení stavby z hl‘adísk uvedených v ustanoveniach uvedených v *
37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánrni a zistil, že umiestnením stavby nic sú
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ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či obrozené práva a právom chránené

záujmy účasmíkov konania. Stavebný úrad preskúnia! návrh predovšctkm z hl‘adiska

očakávaných vptyvov na životné prostredie a ztstil. že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám

starostlivosti o životné prostredie. resp. týrnto hFadiskám neodporuje, ani životné prostredie

neohrozuje.
Stanoviská. ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boti vo

vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky.

podmicnky bezpečnosti práce a technických zariadení. dopravné podniienky. podrnienkv ochrany

prirody. starostlivosti o kultúrne pamiatky. ochrany poFnohospodáľskeho púdneho fondu a pod.)

bolí premietnuté. skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad

v podrnienkach územného rozliodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre

stavebné povo[enie. Rovnako zapracovat do podmienok územného rozhodnutia podrnicnky

dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej príprav stavby. Stavebný úrad v konaní nezístil

dóvody. ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.
Umiesmenie stavby nic je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na

výstavbu uvedenými v zákone č. 50 1976 Zh. o úzernnoni plánovaní a stavehno,n poriadku

(stavebný zákon) v znení ncskorších predpisov a nic je v rozpore s platným územným p[ánom

obce lžipovce, ktorý bol spracovaný a schválený obecným zastupitet‘stvom dňa 14. 5. 2010,

uznesením č. 2/2010 a zastavovacou štúdiou, ktorá hola schválená uzncsením obecného

zastupiteľstva obce Ižipovce č. 08-14092021 zo dán 2209.2021.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecn‘m technickým požiadavkám na výstavbu podfa vyhl.

č. 5322002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané:
- k pozemkom parc. č. KN-C 1 P012 a KN-C 112011 v k. 6. Ižipovce tistom vlastníctva Č. 600k.

ú. lžipovce overenoni na portáli oversi.gov.sk.

- k pozemkom prac. Č. KN-C 1160. KN-C 1095 a KN-C 1065 v k. ú. lžipovce. vo vlastníctve

obce lžipovcc. súhlasom obce lžipovcc vo \yjadrení Č. O I 2021 St zo dňa 25.01.2021.

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

- pot. Č. 59 písm. a) ods. 1 = 2x 40,00 cur. (rozhodnutie o umiestncní stavby - komunikácia)

Poučcnie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanic podFa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v Iehote do IS dni odo dňa

oznámenia rozhodnutia na obec Ižipovcc. prostrcdníctvom SpoloČného obecného úradu

úzetnného rozhodovania a stavchného poriadku ‚ ul .Stúrova 1989:4 I. Liptovský Mikuláš,

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,

Vysokoškolákov č.8556!33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie jc po vyčerpaní riadnych opravných

prostriedkov preskúmaterné súdom podľa ustanoveni Správneho súdneho poriadku.

Karol Kováč
starosta obce Ižipovcc .
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Príloha pre navrhovateľa:
Grafická priloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnenim stavby
v súladc s podmienkami územného rozhoclnutia) je neoddeliteľnou prítohou ťizemného
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podFa 42 ods. 2) Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršícli predpisov
a podľa 26 zákona Č. 71/1967 Zb. sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Ižipovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doruČenia. Správnv orgán zverejňuje
písomnost‘ súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, na ccntrálnej úradnej
elektronickcj tabuli (w‘w‘w.cuet.slovensko.sk), a ak je to vhodné aj mým spósobom v mieste
obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Vyvcsené dňa Zvesené dňa
Oznámené mým spósobom (wcbové sídlo) dňa
Oznámené mým spósobom (cuet.slovensko.sk) dň

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnencj osoby

Doručuje sa:

— Učastníkom konania (navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnickc alebo mé práva k pozemkorn
a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb. ak ich vlastnícke alcbo mé práva k
týmto pozernkom a stavbám móžu byť priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavcnie
vyplýva z osobitného predpísu; stavebný dozor atebo kvalifikovaná osoba: projektant v časti,
ktorá sa týka projektu stavby; ďalej účastníkom konania je ten. o koho právach, právom

cbránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chráncné
záujmy alebo povinnosti móžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj
ten, kto tvrdí, že móže byť rozhodnutím vo svojich právach, právorn chránených záujmoch
alebo povinnostiach priamo dotknutý. a to až do času, kým sa preukáže opak).

Na vedomie:
— Obcc lžipovce, Ižipovce 35, 032 23 Liptovská Sielnica -

— Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19,01001 Luma
— Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš-

Liptovská Ondrašová
— Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek SSOPaK, Vrbická 1993. 031 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie -

— Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek 5501-l, Vrbická 1993, 031 Ot Liptovský
lvlikuláš-Vrbica-Nábrežie

— Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš-
Vrbic a-Nábrcži e

— Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01
Liptovský Mikuláš-Staré Mesto

— Okresné riaditcľstvo Policajného zboru v Liptovskoin Mikuláši. okresný dopravný inšpektorát.
Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš

9



— Okresný úrad odbor krizového riadenia, Námestie ostoboditet‘ov ‚ 031 41 Liptovský Mikuláš-

Staré Mesto
— Okresný úrad pozemkový a lesný odbor. Kollárova 2. 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbka

Nábrežie
— Stredoslovenská distribučná. a. s.. Pri Rajčianke 292T$. 01047 Žitina
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LEGENDA
NAVRHOVANÝ STAV

I I KOMUNIKÁCIE Z ASFALTOBETOt4U

I I ZELENÝ PAS ZAHUMUSOVANIE + HYOROOSEV HR. 0,15 m

POZNÁMKY:
TRASY JESTVUJÚOIOH NlNIERSKYCH SIET sCi KRESLENÉ ORIENTAČNE, PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ lUH VYTÝČENIE SPRÁVCAMI

- NLA TENTO PROJEKT SA VAHUJE AUTORSKÉ PVC A MÓŽE SA KOPIROVAŤ LEN SO SUHLASOM AUTORA‘
PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSt ZA ZMENY USKUTNENÉ BEZ JEHO PlSOMNEC SÚHLASU!

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZCDKLADNE INFQRvtDVAt PROJEKTANTA‘
- SúRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNANI

ZODPOVEDÍtY PROJEKtANt : I Ing. Peter Žák s.r.o.
VYPRACOVAL: Ing. Peteržák PROJEICTOVANIEDOPRgVNÝCHSTAWEB

ProsIek 79 Liptovská SI,InLca 03223
OBJEDNAVATEL Lídia Pavlíková, Rozkvet 2050 Považská Bystrica mohli: 0902 564 553 e.maII: zakzproJecgmaiLcom

MIESTOSTAVBY: Obec Ižipovce, katastrálne územie lžipovce 51UPEi DSP

OKRES: Liptovský Mikuláš KRAJ: Žilinský PROF[SIA OOPRAVA

AKC1A: FORMAT 3 x A4 Č.SADY

OBYTNÁ ZÓNA V OBCI IŽIPOVCE
MIERKA M 1: 500

OBJLKJ: DATUM 06/2020
SO -01 PRĺSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

Č. výKREsu

3VÝKRES

SITUÁCIA + DL
Č

1



C

co

I

O

Ĺ-o

(—O
(‘1
1

aj

CO
(N

O
(N
—

01

0)

Ĺ-o
(N
1

(N
(D

CO
(‘4


