
OBEC LIPTOVSKÉ BEHAROVCE
Liptovské Beharovce Č. 9, 032 21 Bobrovec

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2022/739-3/EMr Liptovský Mikuláš, dňa: 30.09.2022

Stavebníci: Michal Kapitán, 032 21 Bobrovec Č. 455 a Mgr. Lenka Urbanovská,

Zeniianska 795/16, 031 04 Liptovský Mikuláš — Vitálišovce

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: Oplotenie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebníci Michal Kapitán, bytom 032 21 Bobrovec Č. 455 a Mgr. Lenka Urbanovská

bytom Zemianska 795/16, 031 04 Liptovský Mikuláš — Vitálišovce podali dňa 09.12.2021 na
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Oplotenie“ na pozemkoch parc. č. KN-C

407/28 ( KN-E 429, KN-E 430, KN-E 431) v k.ú. Liptovské Beharovce. Uvedeným dňom
bob začaté spojené územné a stavebné konanie.

Obec Liptovské Beharovce ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zák. Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 5
písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie prerokoval žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podl‘a ustanovenia 37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto:

stavba „Oplotenie“ na pozemkoch parc. Č KN-C 40‘7/28 (KN-E 429, KN-E 430,
KN-E 431) v k.ú. Liptovské Beharovce sa podl‘a

39, 39a ods. 2 a 66 ods. I stavebného zákona

p O V O 1‘ u j e.

Druh a účel navrhovanej stavby: Oplotenie — má stavba

Popis navrhovanej stavby:

Predmetom riešenia je oplotenie pozemkov stavebníka v extraviláne obce v blízkosti intravilánu,
ktorý je zastavaný rodinnými domami. Oplotenie pozemku bude vyhotovené v róznych
materiálových vyhotoveniach. Zo severnej a východnej strany bude vybudované oplotenie
z prírodného kameňa, na západnej strane bude oplotenie zo štvorhranného pletiva a zjužnej
strany bude opbotenie vyhotovené kombináciou ocel‘ových stlpov a drevenej výplne.

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:

- Opbotenie



Spůsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky parc. č. KN-C 407/28 ( KN-E 429, KN-E 430, KN-E 431) sú na liste vlastníctva Č.
345, 360 k.ú. Liptovské Beharovce vedené ako trvalý trávny porast.

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
Nevyžaduje Sa.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. arch. Filip Volaj — stavebnotechnické riešenie.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Navrhované oplotenie bude umiestnené na pozemkoch parc. č. KN-C 407/28 (KN-E 429, KN-E
430, KN-E 431) v k.ú. Liptovské Beharovce vo vlastníctve stavebníka.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

- Oplotenie pozemkov je zakreslené v projektovej dokumentácii — situácii spracovanej na
podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí súčast‘ rozhodnutia.

- Trasa oplotenia bude kopírovat‘ hranicu pozemkov. Zjužnej strany pozemku je navrhované
oplotenie v kombinácii ocel‘/drevo. Zo severnej a východnej strany pozemku je navrhované
kamenné oplotenie. Zo západnej strany pozemku je navrhované oplotenie zo štvorhranného
pletiva. Dlžka oplotenia bude 362,2 rn, celková výška oplotenia bude 2,5 m od terénu.

- Vstup na pozemok bude zabezpečený dvoma dvoj krídlovými bránami.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčast‘ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, dbat‘ o ochranu zdravia osób na stavenisku.

- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák. Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, najmä 43d-i, a príslušné technické normy.

- Stavba bude ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržariia termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.

Spösob uskutočnenia stavby: dodávatel‘sky.

- 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 kartografom a predložit‘ na stavebný úrad.
Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri
kolaudácii.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hl‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie podmienky z
hl‘adiska architektúry:
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- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe

/* 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákonal,
- stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania SSD,

- na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej 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 umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateľa,
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia,
- stavebník musí dbat‘, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných

pozemkov. Po skončení prác je povinný uviest‘ susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie

je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnút‘ jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada
škody sa rieši podl‘a všeobecných predpisov o náhrade škody ( 420 a nasl. Občianskeho

zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nieje v kompetencii stavebného úradu,
- stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,
- zariadenie staveniska umiestnit‘ na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstránit‘ a pozemok dat‘ do póvodného stavu,
- 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 vlastně
finančné náklady bezodkladne.
- pred začatím výkopových prác požiadat‘ o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí,

ktoré móžu byt‘ predmetnou stavbou dotknuté,
- 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, taktiež pri výstavbe nezhoršovat‘ podmienky bývania a užívania na pril‘ahlých
pozemkoch a stavbách s ohl‘adom na prístupovú komunikáciu ajej odvodnenie,
- odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu

susedných nehnutel‘ností,
- po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného

zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a obce:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany

prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostrcdie pod č. OU-LM-OSZP

2022/00 1935-008 zo dňa 18.07.2022
Žiadatel‘ podal dňa 30.06.2022 žiadost‘ o prehodnotenie záväzného stanoviska vo veci vydania
územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre projekt Oplotenie pozemku Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny požiadal listom, Č. OU-LM-OSZP-2022!001935-006, zo dňa 08.07.2022 S-TANAP, ako
odbornú organizáciu ochrany prírody o odborné stanovisko podľa 65a ods. 2 písm. zc) a násl.

65b ods. 3 zákona o ochrane prírody. S-TANAP doručil dňa 15.07.2022 na tunajší úrad svoje
stanovisko k projektu Oplotenie pozemku, pod č. TANAP!71-004/2022/07, zo dňa 12.07.2022.

S-TANAP vo svojom stanovisku uvádza, okrem mého, nasledovné: Dňa 11.05.2022 Správa
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TANAP-u zrealizovala botanický prieskurn na záujmovej lokalite. Vzácne a chránené druhy
rastlín na lokalite neboli identifikované. Na lokalite nie je dostatočne vysoká hladina spodnej
vody. Najviac zastúpená je žihľava dvojdomá a trstina obyčajná, čo indikuje nitrifikáciu pódy.
Správa TANAP-u zároveň upozorňuje, že prípadná rea[izácia oplotenia by znamenala zásah do
mokrade, ktoráje na danorn pozemku identifikovaná.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, má na základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska S
TANAP z hľadiska záujrnov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu
územného rozhodnutia a stavebného povolenia
- V súvislosti so zásahom do mokrade je potrebné postupovat‘ podl‘a 6 ods. 5 zákona o

ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas príslušného orgánu ochrany prírody
na zásah do mokrade.

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovat‘ podľa * 47 a 48 zákona o
ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podl‘a ‘ 47 ods. 3 zákona o ochrane
prírody.

- Upozorňujeme, že v súlade s 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom
nevyhnutnom výrube drevín a o zásahu do mokrade musí byt‘ rozhodnuté ešte pred vydaním
územného rozhodnutia a stavebného povolen ia.

- Oplotenie vybudovat‘ tak, aby bola zachovaná vzdialenosť minimálne 10 m od ľavého brehu
vodného tokii.

- Oplotenie realizovat‘ v maximálnej výške 2,0 m.
- Počas realizácie výstavby vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov

rastlín do okolia, v prípade identifikovania inváznych druhov rastlín na parcelách výstavby
vykoná investor na vlastně náklady ich odstránenie.

- Počas realizácie výstavby používat‘ mechanizmy v dobrom technickom stave s ciel‘om
zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia.

- V prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pódy,
vody a horninového prostredia.

- Pri realizácii prác je potrebné dbat‘ na minimalizáciu akýchkol‘vek negatívnych vplyvov na
prírodné prostredie dotknutej lokality.

- Prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpat‘ brehy vodných tokov a mokrad‘ové lokality.
- Po ukončení stavebno-technických prác investor bezodkladne odstráni všetky mechanizmy,

dočasné a prenosné zariadenia a prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uvedie do
upraveného stavu. Všetok vzniknutý odpad investor odstráni v súlade s príslušnou
legislatívou.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny upozorňuje žiadatel‘a, že v zmysle 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody,
na zmenu stavu mokrade, najniä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, t‘ažbu tstia, rašeliny,
bahna alebo mého materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.
V zmysle 65 písm. e) zákona o ochrane prírody, príslušnýrn orgánom ochrany prírody pre
vydanie rozhodnutia o súhlase podľa 6 ods. 5 na zásah do mokrade, je okresný úrad v sídle
kraj a.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-ZA-OSZP1-2022/032322-
004/Drn
vydáva podl‘a 9 ods. 2 zákona, nasledovné stanovisko:
Z hl‘adiska záujmov ochrany prírody a krajiny platí na danom území I. stupeň úzernnej ochrany v
zmysle zákona (tzv. všeobecná ochrana), kde sa uplatňuje dikcia 12 zákona. Podl‘a RUSES sav
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blízkosti riešenej lokality nachádza mikroštruktúra ornej pódy (pásové polia) so znakmi
póvodného obhospodarovania. Zo západnej strany pozernok hraničí s poľnou cestou a
bezmenným potokom s jeho brehovými porastami. Bezmenný potok je hydricko-terestrický
biokoridor niiestneho významu. Z juhozápadnej strany zasahuje do pozemku mokrad‘. Na
dotknutej parcele neboli zistené druhy vegetácie európskeho významu ani druhy vegetácie
národného významu, lúka nesplřia kritériá na zaradenie do biotopu národného alebo európskeho
významu.
Okresný úrad Zilina uvádza k žiadosti žiadateľa, rešpektujúc záujmy ochrany prírody a krajiny v
danom priestore, nasledovné:
- V zmysle 6 ods. 5 zákona cit.: „Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie,

odvodňovanie, t‘ažbu tstia, rašeliny, bahna alebo mého materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody, to neplatí, ak ide o činnost‘ vykonávanú správcom vodného toku v súlade s
osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami
starostlivosti o vodný tok podl‘a odseku 6“.

Oplotenie, tak ako je navrhované (zo západnej a južnej strany z pletiva, kombinácie ocel‘ových
stlpikov a drevenej výplne, nosné komponenty oplotenia budú do zeme ukotvené betónovým
základom o hlbke cca 1200 mm) nepredstavuje takú činnost‘, ktorým sa mení stav mokrade. Z
uvedeného dóvodu, kedy nedochádza k zásahu, úprave predmetnej mokrade, zasypávaniu,
odvodňovaniu atd‘. (v zmysle dikcie 6 ods. 5 zákona), na uvedenú činnost‘ - realizáciu
oplotenia, nieje potrebné vydat‘ súhlas na zásah do mokrade.
Okresný úrad Zilina požaduje k realizácii činnosti, z dóvodu predchádzania negatívnych vplyvov
na životné prostredie, a vylúčenia hypotetickej možnosti zásahu do mokrade, dodržat‘ nasledovné
podmienky:
- oplotenie vybudovat‘ tak, aby bola zachovaná vzdialenost‘ min. 10 m od vodného toku.
- dbaf na minimalizáciu akýchkol‘vek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej

lokality ajej okolia.
- prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasypávané brehy vodných tokov a mokrad‘ové

lokality.
- po ukončení stavebno-technických prác odstránit‘ prebytočný stavebný materiál a všetok

vzniknutý odpad, v súlade so zákoriom o odpadoch v platnom znení.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy

odpadového hospodárstva pod Č. OU-LM-OSZP-2022/001913-002 zo dňa 14.01.2022

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou pre účel vydania stavebného povolenia pre
stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky sa bude nakladat‘ v súlade s

platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou;

- odpady zo stavby je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“
pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na
zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na staven isku je
potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho
spósobom, ktorý nebude ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned‘
odvážat‘;

- Výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola
vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladat‘;

- V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažd‘ovat‘ v súlade s 8 vyhlášky MŽP
SR Č. 371/20 15 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch;

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
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vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe;

K stavbe sa vyjadrili:
Obec Liptovské Beharovce zo dňa 02.12.202 1;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. OU-LM-OSZP-2022/001935-008
zo dňa 18.07.2022;
Okresný úrad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostred ia kraja pod č. OU-ZA-OSZP 1-2022/032322-004/Drn;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2022/001913-002 zo dňa 14.01.2022;

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 závázné aj pre právnych

nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- Neboli vznesené.

Odóvodnenie:
Stavebníci Michal Kapitán bytom 032 21 Bobrovec Č. 455 a Mgr. Lenka lirbanovská bytom

Zemianska 795/16, 031 04 Liptovský Mikuláš — Vitálišovce podali dňa 09.12.2021 na SpoloČný
obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Oplotenie“ na pozemkoch KN-C 407/28 (KN-E 429,
KN-E 730, KN-E 731) v k.ú. Liptovské Beharovce. Uvedeným dňom bob začaté spojené
územné a stavebné konanie.

Pre stavbu opbotenia sa v zmysle stavebného zákona vyžaduje ohlásenie drobnej stavby,
keďže sa jedná o pozemky, na ktorých sa nenachádza hlavná stavba, je potrebné vydat‘ stavebné
povolenie.

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti oznámil formou verejnej vyhlášky, z dóvodu
vel‘kého počtu účastníkov konania, dňa 12.01 .2022 začatie stavebného konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne upustil v zmysle
61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, nakol‘ko stavebnému
úradu sú dobre známe pomery staveniska. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byt‘ uplatnené prípadné námietky
a pripomienky. Súčasne ich upovedomil, kde a kedy je možné nahliadnut‘ do dokladov.
V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu doručené námietky účastníkov konania.

Vzhl‘adom k tomu, že Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo svojorn
stanovisku uvádza, že v zmysle 65 písm. e) zákona o ochrane prírody, príslušným orgánom
ochrany prírody pre vydanie rozhodnutia o súhlase podl‘a 6 ods. 5 na zásah do mokrade, je
okresný úrad v sídle kraja, stavebník bol vyzvaný na predloženie stanoviska Okresného úradu
Žilina, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja. Dňa 29.09.2022 stavebník doručil uvedené stanovisko a následne bob vydané
stavebné povolenie. Zároveň stavebník preukázal v predloženorn situačnom výkrese, že oplotenie
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sa nachádza v min. vzdialenosti 16,347 m od vodného toku.
Predložená žiadost‘ bola v uskutočnenorn stavebnom konaní preskúmaná z hl‘adísk uvedených

v 62 a 63 stavebného zákona a 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a bob zistené, že umiestnením a
uskutočneníni stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
obrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky
stanovené 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.

Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem aje v súlade so zámermi
obce Liptovské Beharovce.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podl‘a vyhl. Č.
5 32/2002 Z. z.

Správny poplatok zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov na obci
Liptovské Beharovce: pol. Č. 60 písm. g) = 100,00 €.

Vlastníctvo preukázané: list vlastníctva LV Č. 360, 345 k.ú. Liptovské Beharovce overený na
portáli OverSi.gov.sk dňa 30.09.2022;

Poučenie:
Pocll‘a 53 zákona č. 71/1967 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 Liptovské Beharovce prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova I 989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

7
jiř

Anna Pruknerová
obce Liptovské Beharovce

Doručuje sa:
Učastníkom konania — doručuje sa verejnou vyhláškou.
Toto rozhodnutie má podl‘a 36 ods. 4 a 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu

verejnej vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byt‘
ryvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Liptovské

Beharovce. Posledný dell tejto lehot)‘ je dňom doručenia. Súčasne musí byt‘ obcou
zverejnené na webovom sídle a aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete,

v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

7



Vyvesenédňa•.
Zvesené dňa
Oznámené na webovom sídle a CUET dňa

Na vedomie

- Obec Liptovské Beharovce, 032 21 Bobrovec
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SOPaK,Vrbická 1993, 031

01 Liptovský Mikuláš— Vrbica — Nábrežie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek odpadového hospodárstva,

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš— Vrbica—Nábrežie
- Okresný úrad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Zilina
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