Spoločný obecný úrad
úzeniného rozhodovania a stavebného poriadku
Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚĺÚRaSP/202 1/2563-6/SVar
V Liptovskom Mikuláši: 28.10.202 J
Vybavuje: Ing. Jana Vargová
Tel.: ±421—044/5565347
E-mail: jana.varRovamikulas.sk

VEREJNÁ
VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
a nariadenie ústneho pojednávania.
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
Kl‘ačany 117, 032 14 Ľubeľa, Viktor Jašica, bytom Demänovská Dolina 82, 032 51
Demänovská Dolina, Mountain Chalets, s.r.o., So sídlom Záriec-Keblov 210, 013 32
Svederník, ICO: 52 103 650, Herich Milan r. Herich, bytom Rue du Tulipicr 10, 1190
Forest Brusel, Belgicko v zastúpení Milan Franko, bytom Ižipovce 51, 032 23 Liptovská
Sielnica, podala dňa 20.04.202 1 na Spoločúý obecný úrad územného rozhodovania a
stavebného poriadku v Liptovskom 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 k.ú. Ižipovce, ktorá bola bez stavebného povolenia.
Stavebný úrad, vzhľadom na postúpenie výsledku výkonu štátneho stavebného
dohľadu Č. MsU/URaSP/2021/2029-3/ZGu (2020/6469) zo dňa 04.03.202 I a výzvy na
doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie stavby č. MsU/URaSP/2021/2563-2/JVar zo dňa
20.04.2021, ktorú stavebník prevzal dňa 20.04.2021, začal dňa 20.04.2021 zvlastného
podnetu konanie o dodatočnom povolení stavby.
‚Na stavbu bob vydané obcou Ižipovce rozhodnutie o umiestnení stavby č.
MsU/URaSP 2019/3969-03/ZGu dňa 30.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
16.10 .20 19.
—

-

‚

‚

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

Popis dodatočne povol‘ovanei stavby:
Navrhovaná komunikácia (účelová cesta) je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná
v základnej šírke jazdného pruhu 2,50 m. Komunikácia bude slúžit‘ pre dopravný prístup na
pozemky predmetného územia. Na konci je navrhnuté obratisko, ktoré zabezpečí otáčanie
vozidiel. Po oboch stranách je navrhnutý ochranný priestor v šírke 0,50 m. Na l‘avej strane je
navrhnutý dláždený rigol a na pravej strane sa ochranitý priestor zatrávni. Vozovka na
komunikácii je navrhnutá ako asfaltobetónová, v priestore napojenia starej (miestna cesta)
a novej vozovky sa osadí zapustený obrubník. V priestore predelenia eXistujúcej cestnej
priekopy sa umiestni železobetónový priepust DN 600 s dvomi betónovými čelami.
Popis dodatočne povol‘ovaných stavebných prác, ktoré už sú zrealizované:
zrealizované sú podkladové vrstvy komunikácie (nestmelená vrstva zo štrkodrviny)

—

Obec Ižipovce ako príslušný stavebný úrad podľa
120 zák. Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie, 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. (o pozemných komunikáciách) v znení
neskorších predpisov zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie konania o dodatočnom
povolení stavby v súlade s ustanovením 61 ods. 1, * 88a ods. 9, * 88 ods. 1 písm. b zák. č.
50/1976 Zb. stavebného zákona dotknutým orgánom a známym úČastníkom konania.
Vzhľadom k tornu, že podaná žiadost‘ s dokladmi a dokumentáciou poskytujú
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa 61 ods. I stavebného zákona,
upúšťa sa podl‘a 61 ods. 2 od ústneho pojednávania a miestneho zist‘ovania.
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnorn obccnom úrade územného
rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas
stránkových dní (pondelok, streda a piatok).
Učastníci konania můžu svoje námietky uplatnit‘ do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa 61 ods. 6 stavebného zákona neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujrnov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.
V prípade zmeny opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-1 9 bude
stavebný úrad postupovať v zmysle aktuálnych vyhlášok Uradu verejného zdravotnictva
Slovenskej republiky a uznesení vlády Slovenskej republiky.
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Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru URaSP
Toto oznámenie má povahu verejncj vyhlášky podl‘a * 61 ods. 4 Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v súlade s * 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 o správnom konaní v znení ncskorších prcdpisov tak, že sa písomnosť vyvcsí po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ižipovcc. Poslcdný deň tejto lehoty je dňom
doruČenia. Správny orgán zverejňuje písomnost‘ súčasne na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (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 konanic týka.
Zvesené dňw
Vyvesené dňa
dňa
Oznámené mým spósoborn (webové sídlo)
dňw
Oznámené mým spósobom (cuet.slovensko.sk)

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

U

Doručuje Sa:
Učastníkom konania (stavebník, osoby, ktorě majú vlastnícke alebo Ině práva k pozemkom
a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastníckc alebo ině
práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byť stavebným povolením priamo dotknuté;
ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo
kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby) formou verejnej
vyhlášky v zmysle * 61 ods. 4 stavebného zákona.
Na vedomie:
Obec Ižipovce, lžipovce 35, 032 23 Liptovská Sielnica
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský MikulášLiptovská Ondrašová
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
Okresný úrad odbor starostlivosti o ZP úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25! 1910, 031 01
Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresný dopravný
inšpektorát, 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 292718, 010 47 Zilina
Slovenský vodohospodársky podnik, šp., Odštepný závod Piešt‘any, Nábrežie I. Krasku
3/834, 921 80 Piešťany
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Legionárska 5,
012 05 Zilina
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POZNÁMKY:
TRASY JESTVLJJÚCICH INŽINIERSKYCH SlETÍ SÚ KRESLENÉ ORIENTAČNE. PRED REALIZÁCIOU JE ‘UTNE ICHVNJÝČENIE SPRkVCAMI
NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PVO A MÓŽE SA KOPÍROVAt LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVECNOSŤ ZA ZMENY USKIJFOČNENÉ BEZ JEk-U PLSOMNÉHO SUHSUI
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V OOKUMENTÁOII BEZODKLADNE INFORMOVAt PROJEKTANTAI
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝÉKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNANÍ
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ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

PROJSO2‘

Ing. Peter Žák

corwzrnva ar. O.

VYPRArOVAL:

Ing. Peter Žák

O BJ [D NA VATE Ĺ

Lídia Pavliková, Rozkvet 2050 Považská BVstrica

MI[STO STAVBY:

OBEC IŽIPOVCE NA PARCALE

DKRLS:
AKCIA:

Liptovský Mikuláš

PROJEKTOVANtE DOPRA%WÝCH STA WEB

KRAJ:

PRĺSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA
V OBCI lŽI POVCE

OBJEKT:

SO -01 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

VÝKRES:

Č.

1104

Žilinský

Prot.k 79 Liptovská Slslnita 03223
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