Obec Svätý Kríž
Obecný úradě. 152, 032 I
Číslo: MsJ/RaSP 2021/140-3/TBo
MsU!ÚRaSP 2020/7031

Svátý Kríž
V Liptovskom Mikuláši: 28.01.2021

Stavebnici: Ľubomír Tomčík. Ľubeľa Č. 246, 032 14 Ľubeľa a Veronika Tomčíková.
Dúbrava Č. 257, 032 12 Dúbrava v zastúpeni Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01
Liptovský Mikuláš Staré Mesto
—

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Rodinný doni

VERETNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebníci Ľubomír Tomčík, Ľubeľa č. 246, 032 14 Ľubel‘a a Veronika Tomčíková,
Dúbrava Č. 257, 032 12 Dúbrava v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01
Liptovský Mikuláš Staré Mesto podali dĎa 11.11.2020 na Spoočn obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskoni Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „ Rodinný dom“ na pozernkoch parc. č. KN-C 1249/18, KN-C 1249/24,
KN-C 1220/106. KN-C 1220/105. ltN-E 1251/2 (KN-C 1249/2), KN-E 2947/1 (KN-C
2947/1) v kú. Svätý Kríž. Uvedeným dňom bob začaté spojené územné a stavebné konanie.
—

Obec Svátý Krfž ako príslušný stavebný úrad podl‘a
t7 zák. Č. 50/1976 Zb. o
územnorn plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5
písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre úzcmné ptánovunie. stavebný ponadok
a bvanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podľa ustanovenia *37. 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba ‘ Rodinný don) ‘ na pozernkoch parc. Č. KN-C 1249/18, KN-C 1249/24, KN-C
1220/106, KN-C 1220/105, KN-E 1251/2 (KN-C 1249/2), KN-E 2947/1 (KN-C 2947/1) v kú.
Svátý Kríž sa podľa *39 a) ods. 1) a *66 ods. 1) stavebného zákona
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Druh a účel povorovanej stavby: Rodinný dom

—

j

e.

bytová budova

Popis povol‘ovanej stavby:
Predmetom riešenia je samostatne stojaei, nepodpivničcný, jednopodlažný. štvorizbový,
murovaný rodinný dom, prestrešený valbovou streehou.
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou pomoeou novej vodovodnej pnpoiky, ktorá
bude napojená na hudáci verejný vodovod cez navrhovanú \odomernu šachtu. Odpadové vody
z objektu budú noXou kanalizačnou pripojkou odvádzané do hudúeej ohecnei kanaiizácie.
Elektrická energia bude do objektu rodinného domu dovedená pomoeou novej elektriekej
pripojky z existujúcej rozpojovaeej skrine, z verejncj distnhučncj elektrickej siete.
Prístup k objektu rodinného domu bude zabezpečený novým vjazdom z obecnej
komunikácie, ktorý bol povolený ohcou Svátý Kríž a parkovanie pre minimálne dva osobné
automobily bude zabezpečené na navrhovanej spevnenej ploche na pozetnkoeh parc.č. KN-C
1220/105. KN-C 1249/18. KN-C 1249/24 vkú. Svátý Kríž.
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Objektová skladba povoľovanej stavby:
Rodinný dom:
I.NP: závetrie, zádveric, 2 x izba. ohývacia izba
chodba, kúpcľňa. izba, šatník, terasa
elektrická prípojka NN, bleskozvod
vodovodná prípojka
kanalizačná prípojka
spevncná plocha
-

+

kuchyňa, kúpel‘ňa. technická mieinosť,

-

-

-

-

Technické údaje povol‘ovanej stavby:
zastavaná plocha
úžitková plocha
obytná plocha
-

—

-

—

-

—

189.00 rn
I 16.50 m2
82.90

Spósob doterajšieho vvužitia dotknutÝch pozcinkov:
parc. č. KN-C 1249/18v kú. Svätt Kríž je vedený ako trvalý trávný porast
parc. č. KN-C 1249/24v k.ú. Svätý Kríž je vedený ako trvalý trávný porast
parc. č. KN-C 1220/105 v kú. Svätý Krížje vedený ako zastavaná ptocha a nádvorie
parc. č. KN-C 1220/106 v kú. Svätý Krížje vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
parc. Č. KN-E 1251/2 v kú. Svňtý Krížje vedený oko trvalý trávnv porost

-

-

-

-

-

Súhlas na vvňatie pódy z PPF:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozernkov a lesný odbor vdal stanovisko
R prtpravovanému zámcru na poFnohospodárskej páde z pozemkov poreč. KN-C 12492 (KN
E 125172). KN-C 1249/18 a KN-C 124924v k.ú. Svátý Kríž vedených oko trvalý trávný porast
pod Č. OU-LM-PLO 2021 001465003 zo dňa 2L01.2021
Projektovú dokumentáciu vypracovali;
Ing. Katarína PredáČová sítuácia koordinaČný výkres stavby; Ing. arch. Stanislav Pšenčík
architektúra: Ing. Maroš Salva
vodovodná a kanaíizačná prípojka: Ing. Štefan Jurenka
projektové energetické hodnotenie: Ing. Roman Uhnák
vykurovanie. zdravotecbnika: Ing.
Eva Šályová protipožiama beZpečnosť stavby: Ing. Lázsló Kmet‘ko statický posudok: Ján
Fuzek vnútorná elektroinštalácia. ochrana pred bleskorn: Dušan ŠIauka eI.prípojka NN
—

—

—

—

—
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—

—
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podrnienky:
stavba rodinného domu bude umiestnená podl‘a zakrcslenia v projektovej dokunientácii
situácie spracovanej na podklade katastrálnej mapy na pozemku parc. č. KN-C 1249/18, KN-C
1249/24, KN-C 1220/106, KN-C 1220/105, KN-E 1251/2 (KN-C 1249/2), KN-E 2947/1 (KNC 2947/1) v kú. Svätt Kríž
-

—

Podmicnky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Rodinný dom:
min. 2.00 mod severnej hranice s poreč. KN-C 12491 (KN-E 12531) k.ú. Svätý Kríž
min. 8.98 mod západnej hranice s parc.č. KN-C 124923 k.ú. Svátý Kríž
min. 7.89 mod východnej hranice s parc.č. KN-E 1252:2 k.ú. Svátý Rrjž
min. 4.44 mod južncj hranice s pozemkom parc.« KN-C 1249:14 kú. Svátý Kríž
max. pódorysný rozrner stavby rodinného domu je 13,50 x 14,00 ni
max. výška hrebeňa valbovej strechy rodinného domu bude + 5.180 m od kóty ± 0.000 m.
kde ± 0,000 m je podlaha prízemia. terén je—O, 150 m
-

-

-

-

-

-

spevnená plocha:
na pozernkoch parc. č. KN-C 1249/18, KN-C 1249/24, KN-C 1220/105 a KN-E 1251/2
v kú. Svätý Kríž, prcmostenic existujúceho rigola na pozemku KN-C 1220/105 v k.ú
Svätý Kru vo vlastnictve stavebníkov je navrhnuté vložením rúr DN 100
min. 2 parkovacic rniesta: zastavaná plocha cca 90.00 m. zámková dlažba
-

-

Podmienky napojenia na inžinierske slete a úpravu staveniska:
napojenie na komiinikačnú sieť
hude zabezpečený novým vjazdom z obecnej
komunikácie, ktorý bol povolený obcou Svátý Križ a parkovanie pre minimátne dva
osobné automobily bude zabezpečené na navrhovanej spevncncj plochc na pozemkoch
parc.č. KN-C I 220105. KN-C 124918. KN-C 124924 v k.ú. Svátý Kríž
vodovodná prípojka objekt bude zásobovaný pitnou odou pomocou novej vodovodnej
prípojky. ktorá hude napojená na hudúci verejný vodovod, ktorý bol po“olený stavebným
povolením pod č. SVS 2010/02121-5/Mk zo dňa 15.1 1.2010, cez navrhovanú vodomcrnú
šachtu. Trasa vodovodncj prípojky je vedená cez pozemky parc.č. KN-E 2947/I (KN-C
2947/1), KN-E 1251/2 (KN-C 12492). KN-C 1220/105 vk.ú. Svátý Kríž.
kanalizačná prípojka odpadové vody z navrhovaného rodinného domu budO odvádzané
novou kanalizačnou pripojkou do budúcej obecnej kanalizácie. ktorá hola povolená
stavebným povolením pod č. ŠVS
2010/02121.5:\:Ik 70 dňa 15.11.2010: súhlas
s napojením na verejnú kanalizáciu vydala Obec Svátý kríž pod č. 129972020 zo dňa
17.12.2020. Trasa kanalizačnej prípojky je vcdená cez pozemky parc.č. KN-E 2947/1
(KN-C 2947/1), KN-E 1251/2 (KN-C 12492). KN-C 1220105. KN-C 1220/106 v k.ú.
Svátý Kríž.
elektrická prípojka NN
objekt rodinného domu bude napojenÝ navrhovanou
elektrickou pripojkou na míestny rozvod etcktrickej energie, hod pripojenia je poistková
skrinka SR 47. Trasa ctektrickej prípojky je vedená ccz pozemky parc.č. KN-E 2947/t
(KN-C 2947/1). KN-E 1251/2 (KN-C 1249/2), KN-C 1220/105, KN-C 1249;1S v kú.
Svátý Kríž.
vykurovanie + ohrev TUV tepelné čerpadlo vzduch voda + zásobník
dažďové vody odvádzané na terén na pozemky vo vlastníctve stavehníkov
-

-

—

—

-

-

—

-

-

—
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Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisv týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najrnä vyhlášku 374/1990 Zb. a dbar‘ na ochranu zdravia osbb na
stavenisku, dodržať
Fn uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať pnedpisy týkajúce sa bezpečností práce a
tcchnických zariadení. dbať o ochranu zdravia osóh na stavenisku.
Pni stavhe budO dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavkv na
výstavbu stanovené zák.č.237.2000 Z. z.. ktorÝm sa mení a doplĎa zák.č5076 Zh. v znení
ncskorších pnedpisov. najmá 43d-i. a pnístušné technické normy.
STN 920201-1 až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieh spoločné ustanovema
STN 73 0818 Požíarna bezpečnosť stavieb obsadenie objektov osobami
STN 73 0873 Požiarne vodovody
Vyhl.č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pni výstavhe a pni
užívaní stavby
Vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a onientácie
-

-

—

—

Stavba bude ukončená do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnostt tohto povolenia.
V pripade nedodržania terminu ukončcnia stavby je investor povinný požiadaf pred uplynutím
lehoty výstavby o jej predlžcnie.
Spósob uskutočnenia stavby: svojpomocne.
Stavebný dozor bude vykonávať: v súlade s ustanovením 46b stavebného zákona
Ing. Jozef Pavlík, Društevná 4. 031 01 Liptovský Mikuláš Staré Mesto
Pred začatim stavby musí stavebnik zabezpečiť
stavieb fyzickou aleho
právnickou osobou oprávnenou vvkonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať
aulorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartograf‘oni a prcdiožiť na stavebný úrad.
—

-

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spotočnosti, najmä z
hradiska životného prostredia, podmienky na koniplexnosť výstavby, podrobnejšie
podniienky z hľadiska architektúry:
stavebník je povinný hezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe v zmysle 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
stavebník je povinný umožníť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
ŠSD.
na stavbe musí byť k dispozíeií dokumentácia a všetky doklady týkaiúce sa realizovanej
stavby.
na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník. ktorý sa končí dňom. ked‘ sa

-

-

-

-

odstránia stavebné závady a nedorobky podt‘a kolaudačného rozhodnutia,

-

-

sÉavebník je povinný na stavbe umicstniť štítok. na ktorom uvedíc názov stavby. dodávatel‘a.
stavebný dozor. tennín zahájenia a ukončenia stavby. ktorý orgán a kedy stavbu povolil. číslo
a dátuin stavebného povolenia.
stavebník musí dbať. aby sa vykonávanými prácanii čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu. ak to
nieje možné aiebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu.

-

-

-

-

-

Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o nahrade škody ( 420 a nasl.
Občianskeho zákonnika); rozhodovanie o náhrade škody nic je v kompetencii stavebného
úradu.
stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných ohjektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácií,
zariadenie staveniska umiestniť na vastnom pozemku a k tenínu kolaudačného konania ZS
odstrániť a po7emok dať do póvodného stavu,
zhotovíteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky. ktorč majú také vlastnosti. aby po dobu
predpokladanej existencie stavby hola pri hežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita. požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požtadavky. ochrana zdravia
a životného prostredia. hezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vvhovovať skutočn‘m hodnotámppžiamej
odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhodv v zmvsle zákona č. 90:1998 Z. z.
a vyhlášky MV SR Č. 9412004 Z. z. v znení neskorších prpjsov
skutočné požianie
odolnosti stavebných konštrukcií yredložiť ku kolaudácii,
iazd a výjazd motorových vozidicl musí byť zabezpečený tak, aby nedochád7alo
k znečisteniu komunikácic. Prípadné znečistenie je povinný odstraniť vlastník stavby
(stavebník) na vlastné flnančné náklady bczodkladne.
v zmyse vyHášky Č. 53212002 Z.z., ktovou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu, musí byť šikmá strecha stavby so sklonom strešných
rovín viac ako 25° opatrená zachytávačmi zosúvajúceho sa snehu podl‘a typu strešnej krytiny
a v zmysle pokynov dodávateľa krytiny.
—

-

-

4

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete. pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, cxhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
pred začanm vkopovch prác požiadať o vvtyčenie všetkých odzernnch inžinierskveh
sletí, které móžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

-

-

-

-

stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných
nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
susedných nehnutel‘ností, taktiež pri výstavbe nezhoršovat‘ podmienky bývania a užívania na
pril‘ahlých pozemkoch a stavbách s ohl‘adorn na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenic.
odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby a spevnených plóch viest‘ tak. aby
nedochádzalo k zamokrovaniu susedných nehnutel‘ností.
po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kotaudáciu stavby v zniysle stavebného zákona.

Dodržanie požiadavick obce. dotknut{ch orgánov a správcov inžinierkycli sjetí:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o žjvotné prostrcdie. úsek ŠSOH vo
vvjadreni Č. OU-LM-OSZP-202001 1633-002 zo dňa 14. 0.2020 súhlasi za dodržania
nasledovných podinienok:
I. S odpadmi. ktové budú vznikať počas výstavby a prcvádzky sa hude nakladať v súlade
splatnou legislativou v odpadovoni hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokurnentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby hudú predložené doklady o spósobc naloženia s odpadrni, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odevzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobc v zrnysle „zákona
o odpadech“ pričom je potrebné uprcdnostniť ich zhodnotente (zariadenie na zher, mobilné
7ariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) prcd zncškodnenírn (skládka odpadov).
Na stavcnisku je potrebné vyčkniť priestor na dočasne zhromažd‘ovanie odpadov Zo stavby
a zabezpečiť ho spósobom. ktor‘ nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo
staveniska hned‘ odvážať. Upozorňujeme Vás, že vkopova zemina pokiar nebude využitá
v rámci stavby (na mieste. na ktorom bela vykopaná) sa tiež považuje za odpad. a ako
s odpadom je potrehne s ňou nakladať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto
zhromažd‘ovať v súlade s 8 vyhlášky MŽP SR Č. 37L20l5 Z.z. kterou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadech.
4. S kornunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN obce Svátý Kríž.
Zároveň Vás upozorňujeme, že obec Svátý Kríž (celé územie obce okrem zastavaného
územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 m od jeho hranice). spadá podľa vyhlášky MŽP
SR Č. 37 1/2015 Zv. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadech pod
územia, v ktorýeh je držitel‘ odpadu povinný zabezpeČiť odpad pred prístupom medveďa
hnedého.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivostj o životné prostredie. úsek štátncj
správy ochrany prírod a krajiny a posudzovania vplvvov na životné prostredie vo
vvjadrení Č. OU-LM-OSZP-202Q0l 1632-002-Ry ze dňa 19.11.2020 nemá námietky
a požaduje:
lnvesričný zámer bude v súlade s plánovanou výstavbou obce v tejto lokalitc.
Pn reahzácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrem rechnickom stave s cieľom
predchádzať negatívnym vplyvem na okolité životné prostredie.
Z hľadiska architektonického riešenia stavebného objektu navrhujeme z dóvodu
zrkadlového efektu použiť presklené výplne iba s mcnej lesklým až matným povrchom.
Odporúčame tiež používať stavebno-technické materiály, které eliminujú zrkadliaci efekt
veľkých plóch čelných a bočných fasád z dóvodu ochrany avifauny
-

-

-

)

Stavbu reatizovať tak. aby nedošlo k ohrozeniu. resp. k znečisteniu povrchových a
podzemných vád.
Pri nutnosti výrubu drevín postupovat‘ v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR
SR Č. 543!2002 Z.z. o ochranc prírody a krajiny *47. *8)
So vznihutýrn stavebným odpadom u prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v zrnvsle
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doptnení nicktorÝch zákonov. V prípade. že
na plochc sa pri výstavhe (resp. počas ncj) zaex idujc výskyt inváznych drubov rastlin (napr.
Solidago canadensis. lmpatiens gladulif‘era. Ealopia japonka) a i.. s takou zeminou
nakladať ako so stavebným odpadorn a zneškodniť ju na skládke odpadu z dávodu ochrany
úzetnia pred šíreníin nepávodných inváznych rastlin l4 ods. I pism. gfl.
Požadujeme nádoby na uskladnenic komunálneho odpadu, vzhľadom na možný pohyb
dravých šeliem (najmá medveďa hncdého) dostatočne zabczpečiť pred jeho dosahorn.
Nerozširovať záber plóch navrhnutých na stavehnú činnost‘ nad rámec vymedzený v
prcdložcnej žiadosti ato vrátane koordinácie prcjazdu mechanizmov.
Ncvytvárať depónia výkopovej zeminy v kraiine.
Po ukončení prác dósledne realizovat‘ rekultiváciu stavbou zničených plóeh s vvrazným
ohľadom na plochy poškodené zeninými prácami a prejazdom rnechanizrnov. Pri
zatravnenipoužlt len micstne druhy tráv a bylin.
Pri kolaudáci stavby predložiť pracovnikom Správy Národného parku Nizke Tatry všetky
potrebné doklady.
Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina pod Č. 202010-NP-0811-1 zo dňa 20.11.2020,
stanovuje nasledovné technické podrnienkv pripojenia do distribučnej sústavy v majetku SSD:
L Maximálna rezervovaná kapacita (MRK): Odsúhlasená prúdová hodnota hiavného ističa
pred elektromerom In = 3x25 Ampér.
2. Existencia clcktroenergetických zariadení v majetku SSD: V prcdmetnet lokalite sta\by sa
ncnachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslená orientačnú trasu
elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu
vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedcní je potrebné vytýčit‘ v zmysle bodu
5,2 tohto vyjadrenia.
3. SpcciFikácia pripojenia:
3.1. Bod pripojcnia k distribučnej sústave SSD: poistková skrinka SR 47v majetku SSD
3.2. Spósob pripojenia: zapojenie prívodného kábla (potrehné ho označit‘ v PRtS) v RE
v do PRIS a istiacc prvky (3x40A). ktorej umiestneuicjc det1nované v hode 3.1 tohto
vyjadrenia. Vám zahezpcči výlučne SSD pri splnení podmienok pripojcnia
definovaných v tomto vyjadreni (hod 4.6)
3.3. Špecifikácia elektrického prívodu:
elektrický privod v bodu pripojcnia do
elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. AYKY-J4Bxl6mm2
max. AYKY-J4Bx25mm2 mechaniky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený na
hlavnom ističi v elektromerovoin rozvádzači. pred meraním spotreby elcktriny
(plomhovateľná Časť).
3.4. Meranie: meranie elektriny bude umiestncné v clektromcrovom rozvádzači (ďalej
RE) umiestnenom na verejne prístupnorn mieste
na hranici pozemku (napr.
v oplotení). Upozorňujeme. že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia móže
byť max. 30 ni. Rozvádzač RE móže byť urniesvnený v rninimálnej vzdialenosti 2m od
podpcrného bodu min. m od poistkovej istiaecj skrine. Ďalšie informáeie sú uvedené
v bode 5,7. tohto vyj adrenia.
3.5. Druh odsúhlascného elektrického vykurovania: Tepelné čerpadlo D6
3.6. Vyjadrcnic pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia: Toto vyjadrcnie
slúži prc účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolcnia pri splnerií
-

-

.

-

—

—

-
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„Všeobecných podmienok k vyhotovcniu stavby u k pripojeniu odhernych miest do
distribučnej sústavy SSD“. ktoré sú zverejncné na stránkach www.ssd.sk v sekeii
‚.Dokurnenty. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spósobom nevyjadruje k projektovej
dokumentáeii elektrického privodu a ani k vybudovaniu a údržhe NN elektrického
prívodu.
Ostatně požiadavky Stredoslovenskej distribučnej. a. s. Je potrebné dodržať. tak ako je uvedené
o Vvjadreni k technickým podmienkam pripojenia Č. 202010-NP-OSt 1- I zo dňa 20.11.2020.
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., vo vyjadreni Č. 7588‘2020ĺPŠ zo dňa 26.10.2020
súhlasí s týmito pripomienkami:
1. Požadované množstvo vonkajšej požíamej vody 7.5 Ls je z plánovaného verejného
vodovodu možné zabezpečíť len s použitím požiarneho čerpadla a až po realizácii a
odovzdani plánovaného verejného vodovodu do vlastnict\a alebo prevádzkovLlnia našej
spoločnosti.
2. Pra zriadenie vodovodnej prípojky je potrehné predložiť našej spoloČnosti žiadosť na
predpísanom tlačive, projcktovú dokumentáciu. stavebné povolenie a d‘alšie náležitosti
podľa pokynov našich praeovníkov. Pri zriad‘ovaní kanalizačnej prípojkyje potrcbné riadiť
sa pokvnmi správu verejnej kanalizácie.
3. Napojenie odovodnei pripojkv hude možné až po odovzdani plánovaného verejné]]o
vodovodu do vlastníctva alcbo prevádzkovania nnšej spoločnosti.
4. LVS, a. s., dodá a namontuje vodomer Sensus 420 s trvalým prietokorn Q = 4 m3h v
typizovanej vodomernej zostave.
5. V zmyse platných právnych predpisov si \yhradzujeme právo vstupu na pozemok za
účelom odpisu. kontro‘y alebo výmeny vodomeru.
6. Platnosť tohto vyjadrcniaje do 26.10.2022.
Obec Sviitý Kríž Podmienky súhlasu na vvdanie rozhodnutia o povolení stavby s rnal{ni
zdrojom znečistenia ovzdušia, závázné stanovisko pod Č. OCUSK-S20200W 166 zo dňa
09.11.2020:
1. Odvcdenie spalin ZO spal‘ovacieho zariadenia j e potrehné zabczpcČiť v zmysle platnej vyhl.
Č. 706/2002 Z. Z., prílohy Č. 6, vo výške min. 0,5 m nad hrebcň streehy.
2. Pri inštalácii zanadcnia riadiť sa pokynmi a návodom výrohcov.
3. Dodržiavať príslušné protipožiarne a bezpečnostně predpisy.
4. lnštaláciu spaľovaeieho zanadenia mtžu vykonať len pracovníci odborných momážnych
finem.
5. V miestnostiach. kde sa spaFovaeie zaniadenie nachádza. musí byť zabezpečený dostatočný
pnivod vzduchu.
6. K žiadosti o povolenie užívania zdroja inečisťovania ovzdušia pniložiť doklad o preukázani
posudzovania zhody na zariadení a stanovisko kominárskeho podniku.
—

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:
Okresný úrad Lipto\ský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek 58011 vo
vyjadrení Č. OL!-LM-OSZP-2020011633-002 zo dňa 14.10.2020
Okrasný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplvov na životné prostredie vo
vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2020!01 ] 632-002-Ry zo dňa 19.11.2020
Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina pod č. 202010-NP-OS! 1-1 zo dňa 20.11.2020
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.. vo vyjadrení Č. 758872020/PS zo dňa 26.10.2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obec Svátý Križ Podmienky súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby s malým
zdrojom znečistenia ovzdušia, závázné stanovisko pod Č. OCUSK-S2020/001 166 zo dňa
09.11.2020
Obec Svátý Križ
rozhodnutie na povolenie zriadenia \jazdu pod č. I t65202() zo dňa
09.11.2020
Obec Svátý Kríž stanovisko k stavbe pod Č. OCŮSK-S2020 001164 zo dňa 09.11.2020
Obec Svátý Kríž súhlas s napojením na hudúcu verejnú kanalizáciu pod Č. 12992020 zo
dňa 17.12.2020
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k pnpravovanému zámeru na poVnohospodárskcj póde zpozemkov parc.č. KN-C 12492
(KN-E 12512). KN-C 1249:18 a KN-C 124924 v kú. Svátý Križ vedených ako trvalý
trávny porast pod Č. OU-LM-PLO 2021 001465-003 zo dňa 21.01.2021
—

—

—

—

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle *52 ods.l Zák. Č. 7lJ967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť. ak do dvoch rokov odo dňa. kedy nadohudlo
právoplatnosť, nehola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len na
Základe kotaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolcnieje v zmysle * 70 stavebného zákona právne závázne aj pře právnych
nastupcov konania.
Stavba bude uskutočnená podFa dokumcntácie ovcrenej v stavebnom konaní. ktorá je
súČasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Stavba rodinného domu může byť kolaudovaná až po právoplatnej kolaudácii
verejnch iiižinierskych sjetí.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

-

neholí vznesené námietky.

Odóvodneriie:
Stavebnici Ľubomír Tomčík. LubeFa Č. 246. 032 14 EubeFa a Veronika TomČikovú.
Dúhrava Č. 257. 032 12 Dúbrava v zastúpeni Ing. Jozef Pavlík. Družstevná 4.031 01 Liptovský
Mikuláš
Staré Mesto podali dňa 1 hl 1.2020 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanic stavebného
povolenia na stavbu Rodinný dom na pozcmkoch parc. Č. KN-C l24)/ 18, KN-C 1249ĺ24.
KN-C 1220106, KN-C 1220/105, KN-E 1251/2 (KN-C 1249/2). KN-E 2947‘l (KN-C 2947/1)
v kú. Svátý Kríž. Uvedeným dňom bok začaté spojené úiemné a stavebné konanie.
Stavebný úrad O ohdržani žiadosti o stavebné povolenie Ponuou verejnej vyhlášky
oznámil dúa 01.12.2020 zaČatie spojeného územného a stavebného konania všetkým
úČasrnikom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súČasne upustil v zmysle * 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastnikom
konania lehotu 14 pracovných dni odo dňa doi-učenia oznámenia. dokedy mohli byť uplatncné
pripadné námietky a pripomietiky. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu od úČastníkov
konania doručené žiadne námietky a pripomienky voČt vydaniu stavebného povolenia nu
navrhovanu stavbu.
Stavebný úrad spojil podPa
39a ods. 4 stavebného zákona v zneni neskorších
predpisov konanie o umiesmení stavby so stavebným konanim.
Stavebný úrad skúmal, Či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkýrn ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života Pudí, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným
zákonom a osobitným predpismi. či je zabezpečená komplexnosť ‘a plvnulosť výstavby, čije
—

.‚
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zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo mého vybavenia potrebného
na riadne užívanie. Prcdložená žiadosť bola prcskúrnaná z hl‘adísk uvedených v 37. 62, 63
stavebného zákona a holo zisrené, že umiestnením a uskutočncnirn stavby nic sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprirnerane obmcdzené. či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účasrníkov konania.
Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené 43 dLe) a 48 až 52 stavebného
zákona v zneni neskorších predpisov a
9 vyhl. Č. 4532000 Zz. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.
Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a obce boli zahrnuté do podmicnok
rozhodnutiu. V pricbehu stavebného konania nenašicl stavebný úrad také dóvodv. ktoré by
bránili povoleniu stavby.
Umiestnenie stavby nieje v rozpore so záujmami obce Svátý Križ. Stavba je umiestncná
v dostatočnej vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov, tj. splňa podniienky
6 ods.3
vyhlášky č. 532/2002 Z,z., a to možnosť ďalšej výstavby na susedných nehnuteľnostiach bez
obmcdzenia prcdpísanej vzdialenosti rodinných domov od spoločných hraníc pozernkov.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podt‘a vyhl. Č.
532;2002 Z.z. Stavebný úrad v konani nezistil dóvody. ktoré by bránili poxoleniu stavEn.
‚

Vlastníctvo preukázané:
listy vlastnícha Č. 1050. 1121. 1571 kú. Svátý Kríž overené na portáli OVERSI.GOV.SK
-

Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. t45 t995 Zh,v znení nesk.predpisov:
pol.č.60 písm. a) ods. I = 50 €
(roclinn dom)
pol.č.60 písm. d) ods. 4 = 30€ (spevnené ptoch)

—

-

Poiičenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podFa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní
odo dňa dontčenia rozhodnutia na obec Svätý Kríž prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku. ul. Stúrova 989:41. Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina. odbor výstavby a bytovej politiky.
Vysokoškolákov č. 855633B. 01008 Žilina. Rozhodnutieje po vyčerpaní riadnych opravných
prostricdkov prcskúrnateľné správnyrn súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku
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Dušan i\latcjka ml.
tarosta obce Svátý Ksíž

Toto rozliodnutie má podľa
69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zh. o úzernnom plánovaní a
stavebnom poriadkti ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
vmieste obvyklým spósobom po dobu 15 dni na úradnej tabuli obce Svätý Kríž. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj mým
spósoboni v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlaČi alebo na
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
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Doručuje sa
vlastníkům dotknutých a susednch pozemkov a stavicb v súbehu s prcdmetnou stavbou.
ako aj ostatným učastnikom konunia sa toto rozhodnutie doručuje formou verejriej vyhlášky

—

Na vedornie
Ľubomír Tomčík, Ľubeľa Č. 246. 032 14 Ľubeľa
a Veronika TomČíková. Dúbrava Č. 257. 032 12 Dúbrava
v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Staré Mesto
Obec Svátý Ksíž. Č. i52. 032 11 Svátý Križ
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostrcdie
úseky ŠSOPaK, ŠSOH. Vrbická 1993. 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesný odbor.
Kollárova 2. Liptovský Mikuláš
LVS a.s.. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Stredoslovenská distrihuČná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927!8. 01047 Žilina

—

—

—

—

—

—

—

Vyvesené dň

Zvesené dňa

Oznámené mým spósohom (akÝm)

dňa:

‚Ú

I

249/i

1249/23

124921

/

-

[/ríjl

Vr4jl

-.

4—

-

24 9,‘ 14

1249/11

I

-k
-

‘

r2‘[9- tQ
-

NAVRHflVANÁ

‘

r‘,

\ \

)/ r

1

3X4OA

PR?S č47

232/?

\

‘-I

\\ \

\

\ \

NAVRHOVANÁ
VODOVODNÁ PREPO)KA

222/

23 / 1

224/2

NAVRHOVANÁ
KANAl ZAĚNÁ PRPOJK4

226/i

