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Spoloěný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚĺÚRaSP 2020/3151-02/TBo
V Liptovskom Mikuláši: 20.04.2020
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421—044/5565344

E-mail: tomas.borsik(1iinlikulassk

VYHLÁŠKA

VEREJNÁ

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania.
Stavebníci Ing. Manin Kapko, a Ing. Miroslava Kapková, obidvaja bytom
A. Gwerkovcj 3. 851 04 Bratislava vzastúpení HLINA s.ro., Garbiarska 2583, 031 01
Liptovský Mikuláš Staré Mesto, ICO: 45 354 618 podali dňa 02.04.2020 na Spoloěný
obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosf
o vydanie stavebného povolenia na stavbu,, Rodinný doni “na pozemku parc. č. KN-C 476
v k.ú. Svätý Kríž. Uvedeným dňom boto začaté spojené územné a stavebné konanie.
—

Druh a účel navrhovanej stavby: Rodinný dom

—

bytová budova

Popis navrhovanej stavby:
Prednietorn riešenia je samostatne stojaci, nepodpivničený, dvojpodlažný, pat‘zbový,
murovaný rodinný dom zastrešený sedlovou strechou.
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou novou domovou vodovodnou prípojkou
z existuj úcej vodomernej šachty napojenej na verejný vodovod. Odpadové vody z objektu
hudú novou domovou kanalizačnou prípojkou odvádzané cez eXistujúcu revíznu šachtu do
ohecnej kanalizácie. Elektrická energia bude do objektu rodinného domu dovedeiu už
existujúcou NN prípojkou. ukončenou existujúcim elektromerovým rozvádzačom na hranici
predrnetného pozemku, z ktorého bude trasa MN prívodu pokračovat‘ do Iluvrhovanélh)
rodinného domu.
Prístup k objektu navrhovaného rodinného domu bude ‘nihezpečený eXislLijúciIn
vjazdom z komunikácie III.triedy a parkovanie pre mininuilne dva osobiié automobily hude
zabezpečené na už existujúcich spevnených odstavných plochúch na pozemku siiivcliničkov
pareč. KN-C 476 v k.ú. Svätý Kríž.
Objektová skladba navrhovanej stavby:
Rodinný dom:
I .NP: víidverie, kúpeľňa. izha. kuehyňu. schodisko. terasa
2.N P: chodba, 3 x izha, scliodisko
elektrický privod N (z existujúccho lR l.0),hleNkozvod
‘4I(IO%‘ 0(111 Ú (lolii <IVŮ 1‘ rí )0 ku ( ťx iN (lij úcej VS)
ku niti iiač n Ú (lolii ovi‘ p rí poj ku (i ťx is (lij Ú cej RS)
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)hcc Sviliý Kríž ako pľÍslIl.Iy stavebný úrad 1)0(1111 II? ‚Úk. t‘ 50/I 97f, lii. ti
Ci‘ieiiiiioiii 1ilúiiovaiii LI s(avcI‘iioiii poi‘iatlkii a (stavebný zťikoii) v iiieiii iieskoiIchi iiiitlpi.sov ii
5 0(15.1 pisliieiio c) ‘jk.č. 608/2001 o šlťiliiej siwťtve piv úwiiiiié plúiiovniiie, 4iaveIuiý
pori1idok Li Iiývaiiit‘ zaslúpeiiťi 8Jločnýiii olet‘IiyIii ťII‘LldnmiI ťizeiniiélio ro,Iuxloviiniii
1 5UiVtl)IithO pOiiIdkIi v I ip(ovskolii Mikuilťiši o/ihiiiilije /ačitit_‘ SpOj(,1it,hii) tI/(iIIiItli(i Ii
slLivehliéhio koiiaiiia V sCllade S uis(uiioveiiíin *16 nds, I. 6 I ods,I zťik. č.50/l 976 Vb,
sLvehlléhio iúkuna doíknuityiii oigúlHuii a ziiálllylu účastníkoni kolmliia.
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Vzhľadorn k tornu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokurnentáciou poskytujú
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podl‘a * 36 odst.2 a * 61 ods.2
stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom oheenom úrade úzernného rozhodovania
a stavebného poriudku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas zmenených
stránkových budín v rámci preventívnvch opatrení v súvislosti So šírenirn koronavírusu
(pondelok. streda. piatok od 8:00 do 11:00 hod) a na základe vopred dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnut‘ do projektovej dokumeniácie navrhovanej stavby, je
potrebné sa vopred telclonicky objednat‘ na telefónnom čísle —421 44/55 65 344 alebo e
rnailovcj adrese: tomas.horsik®rnikulas.sk. Tým bude umožnené účastníkom konania v
súlade 33 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), aby sa pred
vydanírn rozhodnu(ia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.
V rovuakcj lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote
svoje stanoviskú ncoznárnia podľa 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou
súhlasia. V zmysle * 42 ods.5) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
V zmyslc 61 ods.6) stavebného zákona stavebný úrad upovedomuje dotknuté orgány
vždy jcdnoUivo. Tieto orgány sú povinné omámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej
můžu uplamiť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy
potrehuje na riadne posúdenie dlhši čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadost‘ lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povolvanqj stavbe. má sa za to, že so stavbou z hľadiska nim sledovaných záujmov súhlasí.
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Ing. Katarína Suvcríková
vedúca odboru UR a SP

sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predrnctnou stavbou.
ako aj ostutným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejncj vyhlášky

)oručuje

—

‘lolo oznámenie má povahu vercjnej vyhlášky podľa 61 ods. 4 stavebného zákona v
‚není neskorších predpisov. Doručeníe verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že a
pisomnost‘ vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý Kríž. Posledný deň tcjto
lehoty je dňoni doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom
wcbovom sídle, nk ho má zriadené a ak je to vhodné aj mým spůsohoni v mieste
obvyklým, najiiiä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho
orgánu na mieNte, ktorého sa konanie týka.

Na vedoniie
I iig. Mart ii Kapko, a I iig. Miroslava Kapková,
obidvaja hytom A. (iwerkovej 3. 851 04 Bratislava
v zast úpení I JIINA srn., (hn‘hiarska 2583, 03 01 Liptovský Mikuláš Staré Mesto
obce Xvülý Kríž. Svütý Kríž Č. 152. 032 11 Svätý Kríž
( )kresiiý úrad, odbor starosUivosti o životné prostredie
úsek ŠSSII, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
I VS, a. s., Rcvolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SLredoslovenská distrihučná a.s. Zilina. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
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Erhstujúca prípojka vody
objekt 474/2

Navrhovaná

prípojka di. cca 5,15 m
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Navrhované doni. kanaIizačná
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PODZEMNÉ VEDENIE T-COM

VONKAJŠIA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, EXISTUJÚCA

VEREJNÝ VODOVOD
VEREJNÁ KANALIZÁCIA
EXISTUJÚCA NN PRĺPOJKA

REVÍZNA ŠACHTA

-
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EXISTUJÚCE

DREVENÝ SKLAD

ING. LUCIA TÚCSĎKOVÁ

ING. JÁN HLINA

EXISTUJÚCI

RODINNY DOM

-

NOVOSTAVBA
PREDMEr VÝKRESU: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

STAVBA:

RODINNÝ DOM, SVÁTÝ KRŽČ. 4, p.Č. 476
PROFESIA: STAVEBNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
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ING._MIROSLAV_MATIŠTÍK
INVESTOR: Ing. MARTIN KAPKO A log. MIROSLAVA KAPKOVÁ, A.GWERKOVEJ 3, 85104 BRATISLAVA

VYPRACOVAL:

•. KONTROLOVAL:

ZOOPOVEDNÝ PROJEKTANT:

EXISTUJÚCI VJAZD VOZIDIEL

HRANICA POZEMKU

SPEVNENÉ PLOCHY

SUSEDNÝ OBEJKT
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Projektant nenesie uiadru zedpevejnosť ze zmtny uokutočnené bez pinoninéhn núhlesu prnjektenteII Tento výkren je originál, jeho kopirnvanie je trestně pndra zákone č. 3412001 Zo,
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VODOMERNÁ ŠACHTA
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VODOVODNÁ PRĺPOJKA DN 25, GEBERIT MEPHLA PE - Xb
VONKAJŠIA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA ON 125, PVC SNB
NOVÁ NN PRÍPOJKA
NOVÁ NN PRÍPOJKA SKLADU (PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ) +
PRÍDAVNÁ CHRÁNIČKA PRE SLABOPRÚD
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NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SlETE:
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FRED REALIZÁCIOU POTREBNÉ VYTÝČIt
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EXISTUJÚCE INŽNIERSKE SlETE:

