
OBEC IŽIPOVCE
Ižipovce 40, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2022/1 281 -4/JVar Liptovský Mikuláš: 04.04.2022

Stavcbníčka:
Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení Milan
Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica

Žiadosť o stavebné povolenic na stavbu:
Obytná zóna v obci Ižipovce — SO 01 Prístupové komunikácie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebníčka Lýdia Pavlíková, bytom Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica
v zastúpení Milan Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská Sielnica podala dňa
27.01.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v
Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o stavebné povolenie na stavbu „Obytná zóna v obci Ižipovce —

SO 01 Prístupové komunikácie“ na pozcmkoch 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 stavebné konanie.

‚ ‚Na stavbu bob vydané obcou Ižipovce rozhodnutic o umiestnení stavby č.
MsU/URaSP/202 1/3453-4/JVar dňa 08.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 21.01.2022.

Obec Ižipovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podl‘a * 120 zák. Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, * 5
písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov prerokoval žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podl‘a ustanovenia 62 a 63 zákona Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

Stavba „Obytná zóna v obci Ižipovce — SO 01 Prístupové komunikácie“ 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 sa podl‘a 66 ods. 1
stavebného zákona a 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov

p O V ol‘ u j e.

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

Popis povol‘ovanej stavby:
Projekt ricši výstavbu prístupových komunikácii (účelových ciest) k uvažovaným

rodinným domom v danej oblasti na pozemkoch parc. Č. KN-1120/2 a KN-C 1120/l v k. Ú.
Ižipovce. Prístupové komunikácie sú navrhnuté ako jednopruhové z asfaltobetónu lemované
cestným obrubníkom v betónovom lóžku. Šírka komunikácie vetvy „A“ je 5,00 rn, šírka



komunikácie vetvy „B“je 4,50 m. Jazdný pás pri vetve „A“ a vetve „B“je navrhnutý v šírke 4,00
m. Odvodnenie navrhovaných komunikácii je zabezpečené priečnym a pozdlžnym sklonom
a dažd‘ové vody budú zvedené do zeleného pásu so vsakovacím drenorn z kamennej dile v šírke
0,50 m.

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
SO 01 Prístupové komunikácie
- Vetva „A“
- Vetva „B“
- Odvodnenie
- Dopravné značenie

Technické údaje povol‘ovanej stavby:
• SO 01 Prístupová komunikácia
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;
— šírka 3,50 m, dÍžka 83,00 m
— kryt komunikácií z asfaltobetónu
— priečny sklon - 2,0 %.

Odvodnenie
— je zabezpečené priečnym a pozdlžnym sklonom a dažd‘ové vody budú zvedené do

zeleného pásu so vsakovacím drenom z kamenriej dile v šírke 0,50 m.

Skladba konšírukčných vrstiev asfaltobetónovej vozovky:
- asfaltový betón obrusný AC0 11 obrus 50 mm
- postrek spoj ovací z asfaltu PS-A, CBP 0,50 kg/m2
- asfaltový betón ložný ACL 16 50 mm
- postrek spoj ovací z asfaltu PS-A, CBP 0,50 kg/m2
-asfaltový betón pre podkladnú vrstvu ACp 22 90 mm
- postrek inflltračný Fl, 0,80 kg/m3
- cementom stmelená zmes CBGMC5/6 130 mm
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny SD 32 Gc min. 230 mm
Spolu min. 550 mm

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
- pozemok parc. č. KN-C 1120/2 v k. ú. Ižipovceje vedený ako orná póda
- pozemok parc. č. KN-C 1120/1 v k. ú. Ižipovceje vedený ako orná póda

Súhlas na vyňatie z PP:
K zámeru na pol‘nohospodárskej póde bob vydané rozhodnutie o trvabom odňatí

pol‘nohospodárskej půdy Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor Č.
OU-LM-PLO1-2022/003805-003 zo dňa 22.03.2022 a OU-LM-PLO1-2022/003710-004 zo dňa
21.03.2022.
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Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Peter Žák — konštrukcie inžinierskych stavieb;

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčast‘ou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

Napojenie na komunikačnú sjet‘:
Učelové komunikácie budú napojené na miestnu komunikáciu na pozemku par. č. KN-C

1065 k.ú. Ižipovce. Napojenie komunikácie a vjazd z Iniestnej komunikácie bol povolený
rozhodnutím obce Ižipovce pod č. 01/2021 Ck zo dňa 25.01.2021.

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

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbat‘ na ochranu zdravia osób na stavenisku, dodržat‘:
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona a osobitných predpisov, upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
STN 73 6056 — Odstavné a parkovacie plochy
SIN 73 6133 — Navrhovanie a realizácia zemného telesa pozemných komunikácií
SIN 01 3466 — Výkresy cestných komunikácií
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb — spoločné ustanovenia
Vyhl. Č. 28 8/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost‘ pri výstavbe a pri užívaní
stavby.
Zákon NR SR Č. 124/2006 Z . z. — O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
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 schopnost‘ou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred uplynutím
lehoty výstavby o jej predlženie.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel‘sky
Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia ‘ 62 ods.1, písm. d,
stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukonČenia výberového konania povinný
oznámit‘ zhotovitel‘a stavby, predložit‘ oprávnenie na realizáciu stavieb podl‘a zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit‘ vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti, musí mat‘ autorizačné
overenie vybraných geodetických a kartografických Činností autorizovaným geodetom
a kartograforn a predložit‘ na stavebný úrad.
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Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hÍ‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na

stavbe ! 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
- stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelorn vykonania

ŠSD,
- na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa reatizovancj

stavby, - na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom, ked‘ sa odstránia stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného rozhodnutia,

- stavebník je povinný na stavbe umiestnit‘ tabul‘u, na ktorej uvedie názov stavby, dodávatel‘a,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kcdy stavbu povolil, číslo
a dátum stavebného povolenia,

- zariadenie staveniska umiestnit‘ na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstránit‘ a pozemok dat‘ do póvodného stavu,

- stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
- zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použit‘ len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu

predpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnost‘ a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnost‘ pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,

- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byt‘ zabezpečený tak, aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstránit‘ vlastník stavby
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne,

- pred začatím osadenia trvalého dopravného značenia je potrebné prizvat‘ zástupcov ODI na
kontrolu umicstncnia trvalého DZ.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
- pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasit‘ všetky podzemné vedenia

existujúcich inžinierskych sjetí u príslušných správcov a vytýčit‘ ich na tvare rniesta. Dodržat‘
ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovani a zemné práce prevádzat‘ tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu,

- stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel‘nostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných
nehnutel‘ností,

- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby viest‘ tak, aby nedochádzalo k
zamokrovaniu susedných nebnutel‘ností,

- po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
- podrnienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom obcou Ižipovce pod č.

MsU!URaSP!202 l!3453-4!JVar dňa 08.12.2021 ‚ ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa
21.01.2022, zostávajú v platnosti.

Dodržanie požiadaviek obce, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
- podmienky obce, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sjetí uvedené v rozhodnutí o

umiestnení stavby vydanom obcou Ižipovce pod Č. MsUJURaSP!2021!3453-4!JVar dňa
08.12.202 1, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 2 1.01.2022, zostávajú v platnosti.
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Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v
zmysle 52 ods.1 zák. Č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

UkonČenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívat‘ len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre
právnych nástupcov konania.

Stavba bude uskutoČnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá
je súčast‘ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez
predchádzaj úceho povolenia stavebného úradu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené

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

zastúpení Milan Franko, bytom Ižipovce 51,03223 Liptovská Sielnica podala dňa 27.01.2022 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
žiadost‘ o stavebné povolenie na stavbu „Obytná zóna v obci Ižipovce — SO 01 Prístupové
komunikácie“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1120/2 a KN-C 1120/l 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 stavebné konanie.

‚ ‚Na stavbu bob vydané obcou Ižipovce rozhodnutie o umiestnení stavby č.
MsU/URaSP/202 1/3453-4/JVar dňa 08.12.2021, ktoré nadobudbo právoplatnost‘ dňa 21 .01.2022.

Stavebný úrad dňa 02.02.2022 požiadal pod č. MsU/URaSP/2022/128 1-2/JVar o vydanie
závázného stanoviska v zmysle 140b stavebného zákona, ktoré overuje dodržanie podrnienok
územného rozhodnutia. Stavebnému úradu bob doručené stanovisko pod č. MsU/URaSP
2022/1476-2/JVar zo dňa 03.02.2022, ktorým bob overené dodržanie podmienok územného
rozhodnutia na predmetnú stavbu a bol udelený súhlas k vydaniu stavebného povolenia na
predmetnú stavbu.

Stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil dňa 02.02.2022 podl‘a ‘ 61 ods. 4 stavebného
zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, vzhl‘adom na to, že sa jedná o tíniovú
stavbu. Vzhl‘adom k tornu, že podaná žiadost‘ spolu s predloženými dokladmi a dokumentáciou
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre
známe pomery staveniska, stavebný úrad upustil v zmysle 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byt‘ uplatnené prípadné námietky
a pripomienky. Súčasne ich upovedornil, kde a kedy je možné nahliadnut‘ do dokladov.
V stanovenej behote neboli správnemu orgánu doručené žiadne pripomienky od účastníkov
konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predboženú žiadost‘ o
stavebné povolenie z hl‘adísk uvedených v ustanoveniach 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a 8
vyhl. Č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
uskutočnením stavby nie sú obrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obrnedzené abebo
obrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky
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určené 43d a 43e, 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 9 vyhl. Č.
453/2000 Z. z. a príslušné ustanoveniá slovenských technických noriern.

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V
priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.

Vzhl‘adorn na posúdenie z hl‘adiska zámerov a ciel‘ov územného plánovania, starostlivosti
o životné prostredie dospel stavebný úrad k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore.
Uskutočnenie navrhovanej stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na
výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nie je v rozpore s platným územným plánom
obce lžipovce, ktorý bol spracovaný a schválený obecným zastupitel‘stvom dňa 14. 5. 2010,
uznesením Č. 2/20 10.

Uskutočnenie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu podl‘a vyhl. Č. 532/2002 Z. z..

Vlastníctvo preukázané:
- k pozemkom parc. č. KN-C 1120/2 a KN-C 1120/1 v k. ú. Ižipovce listom vlastníctva Č. 600 k.

ú. Ižipovce overenom na portáli oversi.gov.sk.
- k pozemkom prac. č. KN-C 1160, KN-C 1095 a KN-C 1065 v k. ú. Ižipovce, vo vlastníctve

obce Ižipovce, na ktorých sa majú nachádzat‘ vjazdy a otočiská, podl‘a 58 ods. 4 zák. Č.
50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov, stavebník podzemných stavieb
podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo mé právo k pozemku alebo
stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami
na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemóžu ovplyvnit‘ využitie pozemku na
účel, ktorémuje určený.

Poplatok: Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov:
- pol. Č. 60 písm. g) = 400 € (rozpočtový náklad od 100 000 eur do 500 000 eur vrátane)

Poučenie:
Podl‘a 53 zákona Č. 7 1/1967 Zb. 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 rozhodnutia na obec Ižipovce, prostredníctvom 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 pozemných komunikácií, Nám. Osloboditel‘ov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutieje po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmatel‘né správnym súdom podl‘a ustanovení
Správneho súdneho poriadku.

‚..
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 1) Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle 69 ods. 2) stavebného zákona tak, že sa
písomnost‘ podľa 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Ižipovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnost‘ súČasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli (www.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.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo) dňa

Oznámené mým spósobom (www.cuet.slovensko.sk) dňa

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa

— Účastníkorn konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo mé práva k pozemkom a
stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo mé práva k
týmto pozcrnkom a stavbám móžu byt‘ stavebným povolením priamo dotknuté; d‘alšie osoby,
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo kvalifikovaná
osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby; d‘alej účastníkom konania je ten, o
koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konat‘ alebo koho
práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti móžu byt‘ rozhodnutím priamo dotknuté;
účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že móže byt‘ rozhodnutím vo svojich právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže
opak).

Na vedomie:
— Obec Ižipovce, Ižipovce 35, 032 23 Liptovská Sielnica
— Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
— Liptovská vodárenská spoločnost‘ 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 ŽP úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek SVS, Vrbická t993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vrbica-Nábrežie



— Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/19 10, 031 01
Liptovský Mikuláš-Staré Mesto

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

— Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica
Nábrežie

— Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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