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M E S T O   L I P T O V S K Ý   H R Á D O K   
Spoločný obecný úrad

územného rozhodovania a stavebného poriadku
Msú Liptovský Hrádok,  ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo : R 2017/004878 AR                          V Liptovskom Hrádku : 12.07.2017
    MLH-S 201/00763 AR

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E
  

      Na základe rozhodnutia č. OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, 
vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené 
rozhodnutie o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 
12.09.2016 na stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch  parcl.č. KN- E 256, 269, 280 
a KN- C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v 
zastúpení starostkou obce  Mgr. Silviou Skusilovou, začal stavebný úrad Mesto Liptovský 
Hrádok ako príslušný podľa § 119 odst.3 stavebného zákon nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 
stavebného zákona dňa 12.06.2017.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom  , 
a stavebný úrad upustil  od ústneho  pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

Mesto Liptovský Hrádok v zastúpení primátorom mesta , ako stavebný úrad príslušný 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného 
zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi  a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania  .

Na základe toho podľa § 39a/  stavebného zákona a § 4 Vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva 

rozhodnutie o umiestnení stavby: 

„Miestna komunikácia“
na pozemku parc.č. KN- E 256, 269, 280 a KN- C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca

druh stavby : inžinierska stavba 
účel stavby : miestna komunikácia

tak , ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade z katastrálnej mapy, 
ktorá je súčasťou rozhodnutia navrhovateľa a stavebného úradu. 

Pozemky s parcel.č. KN E 256, 269, 280 a KN C 259, 267, 268, 279/2, ktorými bude 
prechádzať miestna komunikácia sú vo vlastníctve  fyzických osôb, ktorá bude slúžiť na 
prístup k rodinným domom a chatám  a rekreačnej zóne. Pozemky parcel.č. KN C 259, 
267,268, 279/2 sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky parcl.č. KN E 256, 269, 
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280 sú vedené ako trvalý trávny porast. Stavebník pred vydaním stavebného povolenia 
požiada o trvalé odňatie pozemkov za účelom výstavby miestnej komunikácie.

I. Popis stavby:

Predmet riešenia:
 V územnom pláne obce Nižná Boca pod č. 4/2003 A II zo dňa 29.04.2003 je zadefinované 
územie určené pre budovanie hlavných peších komunikácií  spájajúcich rozvojové lokality 
Horné Lúčky, Dolné Lúčky a Salášky s územím pôvodnej obce. Účelovú komunikáciu do 
Sentivánskej doliny vedenú údolím potoka Chopcovica  v úseku od obce po navrhovanú 
lokalitu Horné Lúčky, rieši územnoplánovacia dokumentácia vzhľadom na priestorové 
možnosti jej rozšírenia kategóriu D1 ako jednopruhovú obojsmernú komunikáciu 
s premávkou peších so šírkou 2,5 m- 3 m. V oblasti Salášky je obcou vybudované nové 
viacúčelové ihrisko. Daná komunikácia je jedinou spojnicou obce a daných lokalít pre peších 
tak, aby nemuseli prechádzať cez štátnu cestu 72/1, čím sa výrazne znižuje riziko dopravných 
nehôd. Zároveň však je potrebné umožniť po tejto lokalite j prístup motorových vozidiel 
urgentnej povahy.

Technické riešenie:
 Trasa 01-  je navrhovaná prístupová komunikácia k rodinným domom. Jedná sa 
o jednopruhovú obojsmernú komunikáciu funkčnej triedy D1, kategórie MOU 2,75/30. 
Komunikácia bude označená zvislým DZ ako obytná zóna.
   Dĺžka trasy je 121,79 m. Širka komunikácie medzi obrubníkmi je 2,75m. V km 0,02400 je 
vozovka z priestorových možností bodovo zúžená na 2,2 m. Smerové vedenie je tvorené 
sústavou priamych oblúkov R=13m a R=53m.
   Pozdĺžny sklon vozovky je od + 1,44% do 13,73%. Priečny sklon vľavo v smere staničenia. 
V mieste napojenia na jestvujúcu MK je priečny sklon 0,9% vľavo. Je totožný s pozdĺžnym 
sklonom jestvujúcej MK.
   Napojenie na jestvujúcu MK bude obrubami o polomere R=1,5m a R=3,0 m.

II. Urbanistické a architektonické: Stavebný úrad neurčuje, nakoľko ide o inžiniersku 
stavbu.

III.Napojenie na komunikačnú sieť: jestvujúce.

IV.Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:
Na  rozvodné siete navrhovaná stavba napojená nebude.

V. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Predmetná stavba sa bude vykonávať  na území samotného Národného parku Nízke Tatry, 
kde platí 2. Stupeň územnej ochrany, mimo územia sústavy NATURA 2000 (UEV,CHVÚ). 
Vyjadrenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej ochrany prírody a krajiny a posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č. 
OU-LM-OSZP-2016/64444-004-CEN zo dňa 31.05.2016:
Orgán ochrany prírody žiada dodržať nasledovné podmienky:

- Pri realizácií stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave 
s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie, 
uprednostniť technológie šetrné k prírodnému prostrediu.

-          Nezasahovať mimo vymedzeného územia realizácie stavby.
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VI. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

VI.1.Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor starostlivosti o životné prostredie:
 
-z hľadiska úseku štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU -LM-OSZP 
2016/006445-02 zo dňa 27.05.2016:
– Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri realizácií stavby, prostredníctvom 
kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov  v súlade 
so Zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
doplnkov  Vyhl. č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
v znení  neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke. Zhodnotenie odpadov má 
prednosť pred ich zneškodnením.

–  Pri kolaudácií stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 
alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácií.

VI.2.Slovenská správa ciest IVSC Žilina  pod č.7360/2016/6470/15387 zo dňa 08.06.2016 
vydal súhlas k uskutočneniu stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- Pri miestnej komunikácie v zmysle dokumentácie navrhujete umiestniť zvislé 
dopravné značky IP28“ Obytná zóna“, ktoré vyznačujú oblasť so zvláštnymi 
ustanoveniami o premávke v obytnej zóne. Technická správa rieši prístup vozidiel 
urgentnej povahy. V tomto prípade, je potrebné rešpektovať podchodnú výšku mosta 
nad štrkovou komunikáciou, čo je potrebné vyznačiť aj príslušnou dopravnou 
značkou.

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu mostného objektu 72-071.
- Investor je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na zamedzenie škôd 

vzniknutých z titulu prevádzky a údržby štátnej cesty I/72 /prach, hluk, vibrácie, 
zimná údržba/. Investor si nebude nárokovať škody, ktoré môžu vzniknúť z titulu 
prevádzky a údržby štátnej cesty I/72 a jej súčasti.

 
VI.3. Lesy SR, š.p., Liptovský Hrádok pod č. 36101/2016 zo dňa 04.08.2016 súhlasí 
s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok:

- Realizácia stavby bude súhlasiť s predloženým projektom.
- Všetok odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku a stavebník zabezpečí na 

úseku priliehajúcom k stavebnému pozemku čistotu vodného toku.
- Stavebník zabezpečí odvoz nevhodného materiálu na skládku odpadu.
- Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neprišlo k zúženiu prietočného profilu 

v koryte toku.
- Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám 

a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
- Výkopová zemina nesmie byť splavovaná do vodného toku.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené vodným živlom a stavebník berie túto 

skutočnosť na vedomie.

VI.4. Slovak Telekom a .s. Bratislava pod č.6611614240 zo dňa 27.05.2016 dodržať 
podmienky dané vo vyjadrení, kde dochádza ku styku so sieťami elektronických 
komunikácií. 
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VI.5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vydalo 
súhlasné stanovisko pod č. ORHZ-LM1-402-002/2016 zo dňa 21.06.2016 s pripomienkou:

- Odporúčame zabezpečiť prístup k objektom na tejto ulici pomocou inej vhodnej 
komunikácie, alebo túto komunikáciu rozšíriť, tak aby bola vhodná pre hasičské 
vozidlá, takže by spĺňala požiadavky podľa § 82 odst.3 vyhlášky MV SR č.94/2004 
Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

VI.6. Krajský pamiatkový úrad v Žiline vydal stanovisko pod č. KPUZA-2016/13000-
2/43128/STA zo dňa 07.06.2016 s nasledujúcou požiadavkou:

-  Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť, najneskôr na druhý deň po nájdení 
a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

VI.7. SSE-Distribúcia Žilina pod č. 4600025130 zo dňa 17.06.2016 vydala stanovisko:
- V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné vedenia 

NN a VN, ako aj podperné body nadzemného vedenia VN a NN v správe SSE-D, a.s. 
zakreslené v príslušnej situácie..

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
Zákona č. 251/2012 Z. z. a príslušných noriem STN. Pri realizácií výkopových prác 
žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných  bodov a celistvosť uzemňovacej 
sústavy.

- Pred zahrnutím  dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D , a.s., musí 
realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s, na kontrolu zariadenia , čo potvrdia do 
stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

- V prípade potreby porealizačného vyjadrenia Vám bude vydané po predložení zápisu  
z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

VII. Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné 
prostredie : predmetná stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov stavby na životné prostredie 
.
VIII. O vydanie stavebného povolenia na stavbu „Miestna komunikácia“ požiada 
stavebník špeciálny stavebný úrad.

   Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia  bude vypracovaná za 
dodržania podmienok daných v tomto rozhodnutí, vyplývajúce z vyjadrení dotknutých 
orgánov a vyjadrení účastníkov konania. Zadanie stavby vypracoval Ing. Stanislav Chmelo- 
autorizovaný stavebný inžinier.

K územnému konaniu a zadaniu stavby sa vyjadrili tieto dotknuté orgány  a účastníci 
konania : 
Okresný  úrad v Liptovskom Mikuláši (ŠSOPaK, ŠSOH  ŠVS);  KPÚ Žilina, Lesy SR 
Liptovský Hrádok, SSC IVSC Žilina, SSE-D Žilina, SPP- distribúcia, a.s., Bratislava. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia. 
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Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných 
účastníkov konania.

IX. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky a pripomienky zo strany 
účastníkov konania.

1. Eva Hribik, Fuchsweg 3, 71296 Heimsheim, Nemecko  podala písomné námietky 
doručené dňa 20.06.2017, v rámci uplatnenia ich počas  vyvesenia verejnej vyhlášky  na 
Obecnej tabuli obce Nižná Boca  a Mesta Liptovský Hrádok:

VEC: Návrh na obnovu konania – odvolanie voči oznámeniu č. MHL - S 2017/00763 AR, R 
2017/002427 AR zo dňa 12.06.2017.

 Dňa 12.06.2017 bolo vydané Mestom Liptovský Hrádok, Mestský úradom- Spoločný 
obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, oznámenie č. MHL-S 
2017/00763 AR, R 2017/002427 AR o zahájení územného konania a nariadenie ústneho 
pojednávania- oznámenie začatia územného konania o umiestnení stavby- Miestna 
komunikácia na parcelách KN E 256, 269, 280 a KN C 259, 267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná 
Boca.

Podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní:
§ 14 odst.1 znie: Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených 

záujmoch a povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo 
povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

§ 4 odst. 2 znie: Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.
§ 18 odst. 3 znie: O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych 

účastníkov konania.
§ 26 odst.1 znie: Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 

účastníci konania, alebo ich pobyt nie sú mu známi.
 Podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znie:

§ 34- Účastníkmi územného konania odst. 2 znie: V územnom konaní o umiestnení 
stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania 
právnické, fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, stavbám i susedným 
pozemkom, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Tu sa odvolávam na vlastnícke práva z Ústavy Slovenskej republiky č.460 čl.20/1992 
Zb.
Záver. Ako to vyplýva z textu vyššie, účastníkom konania je primárne ten o koho právach, 
právom chránených záujmoch a povinnostiach sa má konať. Vzhľadom k tomu, že som 
vlastníčkou parcely KN C 279/2 a podielovou spoluvlastníčkou parcely KN E 269, 280, mám 
za to , že som preukázateľne dotknutá na svojich právach, a som riadnym účastníkom 
územného konania a preto stavebný úrad Liptovský Hrádok pochybil pri vymedzení 
dotknutého okruhu subjektov,ktoré majú mať štatus účastníka konania.
Z uvedeného dôvodu žiadam stavebný úrad o obnovu konania z dôvodu priznania práv 
účastníka konania.
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2. Soňa Hubcejová , Červený Kláštor 33, 059 06 Červený Kláštor podala písomné námietky 
doručené dňa 20.06.2017, v rámci uplatnenia ich počas  vyvesenia verejnej vyhlášky  na 
Obecnej tabuli obce Nižná Boca  a Mesta Liptovský Hrádok:

Stavba „Miestna komunikácia“ je znázornená v geometrickom pláne č. 10/2015 na 
súkromných pozemkoch KN-E 269 a KN-E 280, ktorých som polovičnou spoluvlastníčkou 
podľa LV 1752. Aj ďalšie pozemky znázornené v geometrickom pláne č. 10/2015 pod stavbou 
„Miestna komunikácia“ nie sú vo vlastníctve Obce a teda sú právne nevysporiadané. Konanie 
Obce je účelové, smerujúce k začatiu vyvlastňovacieho konania, pretože aj od iných 
rozhodnutím o umiestnení stavby dotknutých vlastníkov mám vedomosť, že s trasovaním 
stavby „Miestna komunikácia“ nesúhlasia, nakoľko najmenej naruší pohodu bývania, pokiaľ 
až priamo neohrozí životy a zdravie užívateľov rodinného domu s.č. 39, v bezprostrednej 
blízkosti ktorého má byť trasovaná. 

V zmysle ustanovenia § 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ak nemá navrhovateľ k pozemku 
vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel 
pozemok vyvlastniť – čo však nie je tento prípad. 
V zmysle Čl. 20 ods. 4 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov, vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba 
v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. 
Pod verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo 
iných prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom. Stavebný zákona v § 108 ods. 2 
vyjadruje, že verejný záujem možno skúmať len vo vzťahu k zákonom umožnenému účelu. To 
znamená, že najprv musí existovať účel vyvlastnenia a až vo vzťahu k nemu sa skúma, či účel 
vyvlastnenia je vo verejnom záujme vzhľadom na okolnosti, najmä či verejný záujem 
v konkrétnom prípade prevažuje nad oprávnenými záujmami existujúceho vlastníka. Treba 
totiž zohľadniť, že vlastník a jeho vlastníctvo nehnuteľnosti je tiež ústavne chránené, a teda aj 
zachovanie vlastníctva existujúceho vlastníka je verejným záujmom. 

Ústavný súd Slovenskej republiky v niektorých nálezoch  vyslovil, napr. v náleze sp. zn. PL. 
ÚS 7/96 (zverejnenom pod č. 77/1997 Z.z.) že „ rovnováha verejného a súkromného záujmu je 
dôležitým kritériom na určovanie primeranosti obmedzenia každého základného práva 
a slobody“. 
V náleze sp. zn. PL. ÚS 11/96 (zverejnenom pod č. 92/1998 Z.z.) konštatoval, že „verejný 
záujem je využívanie majetku na verejnoprospešné ciele a je dôvodom pre obmedzenie 
vlastníckeho práva prostredníctvom obmedzenia vlastníckeho práva alebo jeho vyvlastnenia“. 
Vo výroku uznesenia pléna Ústavného súdu SR č. 33 z roku 1995 (PL ÚS 33/95) sa uvádza: 
„Pojem verejného záujmu je právne vymedziteľný len vo vzťahu ku konkrétnemu základnému 
právu alebo slobode. Ak účel zamýšľaný obmedzením práva vlastniť majetok nie je možné 
dosiahnuť prostriedkami,  ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho 
práva, a ak verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka, len vtedy 
možno podmienkou verejného záujmu pokladať za splnenú.“ 

Stavba „Miestna komunikácia“  nesleduje verejný ale naopak individuálny záujem úzkej 
skupiny ľudí, ktorí sú vlastníkmi okolitých rekreačných  objektov – prevažne chát. V tejto 
súvislosti mi však nedá nepodotknúť, že pokiaľ boli uvedené rekreačné objekty postavené 
v minulosti legálne, k vydaniu stavebného povolenia pre umiestnenie tej ktorej stavby sa jej 
stavebník musel preukázať možnosťou „prístupu“ pre daný objekt napojením na už existujúcu 
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verejnú (obecnú) komunikáciu. Uvedená stavba výrazne zasiahne do oprávnených záujmov 
existujúceho vlastníka (najmenej ho výrazne obmedzí, a v danom prípade dokonca ohrozí jeho 
bezpečnosť) – viď dôvody uvedené vyššie.

V dostupných podkladoch je stavba „Miestna komunikácia“ definovaná ako prístupová 
komunikácia k rodinným domom, čo však vôbec nezodpovedá skutočnosti. V bezprostrednom 
okolí (rodinného domu s.č. 39) sa totiž nenachádza už žiaden iný rodinný dom, ba ani 
rekreačný objekt (chata) ku ktorému by neviedla prístupová cesta napojená na verejnú 
komunikáciu. Z uvedeného je zrejmé, že sa sleduje len individuálny záujem. 

Ďalej poukazujem na to, že uvedená komunikácia je zakreslená v mieste existujúceho 
vodovodu, čo by v prípade realizácie stavby „Miestnej komunikácie“ značne skomplikovali 
opravy a prípadné poruchy vodovodu. 

Donedávna používaný „štrkový chodník“ bol vždy súkromným pozemkom. Výhradne 
s dovolením môjho otca Jozefa Hellebrandta, bol v minulosti využívaný okrem pre peších, aj 
na výhon hospodárskych zvierat na okolité pasienky, ale ten v súčasnosti už stratil 
opodstatnenie, keďže chov hospodárskych zvierat v Obci zanikol. 
Stavba „Miestna komunikácia“, a to tak ako je navrhnutá, okrem tohto, že značne obmedzí 
najmä tiež reálne ohrozí bývanie a užívanie rodinného domu s.č. 39, ktorý často navštevujem. 
Aj v minulosti sa totiž stávalo (pokiaľ tam nebola umiestnená brána, na postavenie ktorej 
Obec udelila riadne stavebné povolenie), že práve túto časť najmä vo večerných hodinách 
niektorý vodiči (často aj pod vplyvom alkoholu) využívali na prejazd z pohostinstva Kamenica 
do chatovej oblasti v doline, aby sa tak účelov vyhli jazde po riadne vybudovanej ceste pre 
motorové vozidlá. Tak došlo aj k zraneniu, ktoré utrpel syn mojej blízkej príbuznej – Evy 
Hribik, keď ho zachytilo auto rovno pred uvedeným rodinným domom, o čom má Obec 
vedomosť. Okrem umiestnenia stavby „Miestna komunikácia“ a vlastne nepriamo tým 
umožnenia jej používania tiež aj vodičmi motorových vozidiel (bez ohľadu na prípadné 
umiestnenie Zákazovej dopravnej značky, alebo značky Obytná zóna) však uvedená stavba 
vôbec nerieši ani osvetlenie, ani jej prípadnú údržbu, a pokiaľ by sa aj vykonávala najmä 
v zimnom období, dôjde tak úplne k zamedzeniu prístupu k rodinnému domu s.č. 39. 
Umiestnenie stavby „Miestna komunikácia“ nepochybne dôjde aj k znemožneniu parkovania 
pri rodinnom dome s.č. 39, čo zase obmedzí užívanie domovej nehnuteľnosti s.č. 39. 
S poukazom na už uvedené dôvody, nemožno tiež súhlasiť s tvrdením, že plánovaná 
komunikácia po dotknutých pozemkoch (teda aj po parcelách KN-E 269 a KN-E 280) je 
jedinou spojnicou Obec a daných lokalít pre peších. To je celkom zavádzajúce tvrdenie, 
pretože reálne existujú aj iné spojnice Obce a daných lokalít, a to bez toho, aby museli 
prechádzať cez štátnu cestu 72/1. 
Taktiež namietam voči spôsobu informácie o zahájení územného konania formou verejnej 
vyhlášky, som priama účastníčka konania. 
Podľa zákona č. 71/1967 Zb. – Zákon o správnom konaní § 18 Začatie konania: (3)
O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania: ak mu 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitý zákon, 
upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou. 

X. Stavebný úrad námietky účastníčiek konania zamieta. Uvedené námietky boli už 
odôvodnené  a zamietnuté v rozhodnutí č. OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 
30.03.2017, vydaného Okresným úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky :

Podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona:
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Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj 
zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného 
konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho 
územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný 
úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci 
konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona:
Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v 
odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka 
rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní 
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa § 139 odst. 3 písm. b)  stavebného zákona:
Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona diaľnice, cesty a miestne komunikácie.
 
Ak sú splnené podmienky na použitie verejnej vyhlášky z vyššie uvedených dôvodov , 
stavebný úrad neoznamuje začatie konania priamym doručením žiadnemu účastníkovi 
s výnimkou navrhovateľa zásielkou do vlastných rúk. Tento právny názor vyslovil vo 
viacerých judikátoch aj Najvyšší súd SR, napr. 3Sžo 125/2009 zo dňa 21.januára 2010, 
5Sžo 150/2010 zo dňa 22.decembra 2010, 2 Sžp20/2011 zo dňa  14.decembra 2011. 

Uvedené námietky zamieta aj z toho dôvodu, že plánovaná miestna komunikácia je v 
územnom pláne Obce Nižná Boca, schválenom uznesením obecného zastupiteľstva č. 
4/2003 A II zo dňa 29.04.2003, ktorý rieši zadefinované územie určené pre budovanie 
hlavných peších komunikácií  spájajúcich rozvojové lokality Horné Lúčky, Dolné Lúčky 
a Salášky s územím pôvodnej obce.

O d ô v o d n e n i e

  Mesto Liptovský Hrádok ako príslušný podľa § 119 odst.3 stavebného zákona 
zahájil nové konanie podľa § 36 odst.1, 4 stavebného zákona dňa 12.06.2017 na základe 
rozhodnutia č. OU-ZA-OVBP2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, vydaného Okresným 
úradom v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo zrušené rozhodnutie 
o umiestnení stavby č. R2016/006519 AR, MHL-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 na 
stavbu „ Miestna komunikácia“ na pozemkoch  parcl.č. KN- E 256, 269, 280 a KN- C 259, 
267, 268, 279/2 v k.ú. Nižná Boca navrhovateľa Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou 
obce  Mgr. Silviou Skusilovou.

Návrh, ktorý bol doručený stavebnému úradu spolu s priloženými dokladmi, bol 
posúdený a dňom podania návrhu t.j. 12.06.2017  bolo začaté územné konanie. Stavebný úrad 
oznámil  začatie územného konania  listom č. SOcÚ R 2017/002427 AR, MHL-S 
2017/00763 v zmysle  § 36  verejnou vyhláškou a upustil od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania, nakoľko stavebnému úradu sú známe pomery umiestnenia stavby 
a návrh poskytuje dostatočný podklad pre jej posúdenie. 
     V rámci zákonom stanovenej lehoty boli vznesené písomné námietky Eva Hribik, 
Fuchsweg 3, 71296 Heimsheim, Nemecko  a Soňa Hubcejová , Červený Kláštor 33, 059 06 
Červený Kláštor, ktoré stavebný úrad zamietol v bode č. X. uvedeného rozhodnutia.
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Predmetná stavba bude umiestnená v súlade s požiadavkami stavebného zákona a jeho 

vykonávacích vyhlášok tak, ako je zakreslená situačnom výkrese a podklade katastrálnej 
mapy. Vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia vyššie uvedených dotknutých orgánov  boli 
súhlasné a tie pripomienky, ktoré si tieto orgány uplatnili boli zahrnuté do podmienok vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia a stavebník ako aj investor stavby ich musí rešpektovať . 

Návrh bol posúdený podľa § 37 stavebného zákona, vykonávacích vyhlášok a bolo 
zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. 
že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje, preto bolo rozhodnuté tak, 
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Za vybavenie rozhodnutia sa podľa položky 60 a) zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a v poslednom znení zákona č.232/1999 Z.z.  jeho novelizácií správny poplatok 
nevyberá.

P o u č e n i e

Podľa   § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Liptovský Hrádok.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa súdneho správneho  poriadku, pokiaľ 
nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
            
                      
                                                                                            Mgr. Branislav Tréger, PhD.                                  
                                                                                                       Primátor mesta

                                                                                 v.r.

Doručuje sa :

Účastníci konania:

1. Obec Nižná Boca v zastúpení starostou obce Mgr. Silviou Skusilovou

2.  Dotknuté orgány
  Správa ciest ŽSK, ul. M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, Vrbická 1993, P.O. BOX 38,   

031 01   Liptovský Mikuláš –  (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK)
 Okresné riaditeľstvo HaZZ,  Podtranského 25,   1,  031 01 Lipt. Mikuláš
 Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8,    010 47  Žilina
 Okresné riaditeľstvo HaZZ,  Podtatranského č.25,  031 01 Lipt. Mikuláš
 Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
 Orange Slovensko, a.s. ,Jegorovova 20,   974 01 Banská Bystrica- Michlovský,  spol.  s 

r.o. Letná 796/9 ,   921 01 Piešťany
 LVS, a.s. , Revolučná, 595, L. Mikuláš, 031 05
 SPP- distribúcia, Ml. nivy 44/b,  825 11 Bratislava 26
 SVP š.p., Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka č.36, 034 01 Ružomberok
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 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši , Štúrova č.36, 031 80

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce dňa : 28.07.2017

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce dňa : 13.08.2017

Oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým : www.niznaboca.sk

(web stránka, rozhlas, lokálne TV, a iné miestne médiá..... )

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby :


