
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania stavebného poriadku 

ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka L. Mikuláš 
2015/06078-002/Le Ing. Anna Letavajová/044-556 53 45 30.10.2015 

Vec 
Zverejnenie žiadosti - veřejná vyhláška 

Město Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši, v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov 
oznamuje, že navrhovatel' Archív SB s. r. o. so sídlom Priemyselná 1947/1, Liptovský 
Mikuláš zastúpený RTC plus s.r.o. Nábrežie J. Král'a 4359 Liptovský Mikuláš podal dňa 
29.10.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu bioplynová stanica Liptovský 
Mikuláš na pozemku pare. č. KN-C 5202/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš vo vzťahu ku lctorému 
sa uskutečnilo zisťovacie konanie podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znění neskorších predpisov. Súčasne oznamujeme, že právoplatné 
rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené na webovom sídle orgánu 
ministerstva životného prostredia link : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bioplynova-
stanica-liptovsky-mikulas 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 
územného rozhodovania a stavebného poriadku 

v Liptovskom Mikuláši 
Štúrova 19S9/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Ing. Vinčurová Alena 
vedúca odboru 

Příloha 
Kópia žiadosti o vydanie územného rozhodnutia 

VEŘEJNÁ VYHLASKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: ~ ^ 2015 

, .. 17 -11- 2015 
ZVE SENA DNA: 

PODPIS: 4̂ - I 
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Archív SB, s.r.o. Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO : 36 402 249 

V zastúpení 

RTC plus, s.r.o., Nábr.J.Král'a 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš 

MĚSTSKY URAD 
LIPT. MIKULÁŠ 

jr. 

Vybavuje : Ing.Miroslav Vrbacký 
Kontakt: mob : +0421 907 852 200 
e-mail: r-t-c@r-t-c.sk 

Město Liptovský Mikuláš 
UL Štúrova 1989/41 

031 42 Liptovský Mikuláš 

Liptovský Mikuláš 26.október 2015 

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podl'a § 35 ods.l zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov 

I. 

II. 

Stavebník: Archív SB, s. r.o. 
Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO : 36 402 249 

Druh, označenie, kapacita, miesto stavby 
Stavba : BIOPLYNOVÁ STANICA Liptovský Mikuláš 

Jedná sa o výstavbu Bioplynovej stanice, v ktorej sa bude spracovávať hlavně 
odpad z kožiarskej výroby. Stavbu tvoria následovně stavebné objekty : 

Stavebný objekt: SO 01 - Dávkovacie zariadenie 
SO 02 - Fermentory (fermentor čl a č.2) 
SO 03 - Dofermentor 
SO 04 - Technická budova 
SO 05 - Separácia (medzisklad separátu, nádrž procesnej kvapaliny) 
SO 06 - Sklad zeleného odpadu, sklad separátu 

Inžinierske objekty : SO 07 - Vodovodná přípojka - pitná voda 
SO 08 - Vodovodná přípojka - užitková voda 
SO 09 - Kanalizačná přípojka - splašková kanalizácia 
SO 10 - Kanalizačná přípojka - priemyselná kanalizácia 
SO 11 - Kanalizačná přípojka - dažďová kanalizácia 
SO 12 - Vonkajšie rozvody NN 
SO 13 - Plynovod a kondenzačná šachta 
SO 14 - Uzemnenie a bleskozvody 



SO 15 - Vyvedenie elektrického výkonu a (existujúca trafostanica) 
SO 16 - Teplovod 
SO 17 - Osvetlenie 
SO 18 - Cesty a spevnené plochy 
SO 19 - Sadové úpravy 
SO 20 - Oplotenie 

Parcelné čísla a druhy (kultury) stavebného pozemku podPa katastra nehnuteFností: 
katastrálně územie: Liptovská Mikuláš 
Parcela : KN-C 5202/9 druh (kultúra): zastavané plochy a nádvoria 

Mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov podl'a katastra nehnutel'ností: 
pare. č.: KN C č.5225/3 - LV č.4401 Město Liptovský Mikuláš 
pare. č.: KN C č.5202/19 - LV č.6656... International Investment Hotels Holding a.s., 

Trenčianska 57, Bratislava, PSČ 821 09, SR 

Parcelné čísla ostatných pozemkov podFa katastra nehnuteFností, ktoré sa majů použit' 
ako stavenisko (napr. časť veřejného priestranstva) 
druh (kultúra): katastrálně územie: 

K stavebnému pozemku (připadne k existujúcej stavbě) má stavebník 
- vlastnické právo 
- iné právo (uviesť aké) 

K susedným pozemkom má stavebník 
- vlastnické právo 
- iné právo (uviesť aké) 

IV. Údaje o spracovatePovi dokumentácie 
RTC plus, s.r.o., Nábr.J.KráFa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Projektant Ing. Miroslav Vrbacký, aut.ing., reg.č.0063*SP*A2 

V. Spósob uskutočnenia stavby: 

Stavbu bude realizovat' firma: výběrové konanie 

Odborný dozor bude vykonávat' (meno, priezvisko, resp. názov, adresa a kvalifikácia) 

VI. Základné údaje o stavbě, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej 
prevádzke a o jej vplyve na životné prostredie a o súvisiacich opatreniach. 

Stavba sa nachádza v uzatvorenom areály bývalých Kožiarskych závodov 07. 

Jedná sa o realizáciu projektu obnoviteFných zdrojov energie. Riadená anaeróbna fermentácia 
je perspektivný spósob ekologizácie spracovania vybraných druhov odpadov z priemyslu aj 
komunálnej sféry, klasifikovaných ako ostatné, připadne prebytkov zelených krmných zmesí. 
Všetky vstupné suroviny (odpady) budú pochádzať z regiónu Liptova. BPS je zameraná na 
spracovanie odpadov koží z kožiarskej výroby v areály. 



Vyvedenie výkonu elektrickej energie do miestnej distribučnej siete. Zbytkové teplo přivedené 
do rozvodu tepla v teplárni, odkial' bude teplo distribuované po teplovodných rozvodov do 
výrobných hál. 

Odpadová voda z BPS - „fugát", bude dovedený potrubím na vlastnú ČOV. Sušina bude vyu
žívaná ako hnojivo pre poFnohospodárske účely 

Přístup a dovoz odpadov bude po jestvujúcich vnútro areálových komunikáciách. 

Pre predmetnú stavbu bolo ukončené zisťovacie konanie, so záverom, že sa nebude ďalej zá
měr posudzovať. 

Celkový předpokládaný náklad stavby 4.782.000,- EUR. 

VTI. Zoznam a adresy účástníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi: 
(Pri liniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s vel'kým počtom účástníkov 
stavebného konania sa zoznam a adresy účástníkov neuvádzajú.) 

Za skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme a ostáváme s pozdravom. 

řlTO plus, s r o 
Ing. Miroslav V r b a c k ý, Prevádzka - Projektová kanceíária 
konatel' spoločnosti RTC plus, s. r.o. osioiri^tJn® 

IČO: 44 512 104 

Přílohy: 
1. 2 x Projektová dokumentácia - Sada č. 1 a č.2 
2. Správný poplatok 
3. Snímka z katastra - stav „C" 
4. LV č.5315 - parc.č.5202/9 
5. Súhlas vlastníka pozemku so začatím územného konania 
6. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš 
7. Okresný úrad LM - Odbor krizového riadenia 
8. Stanovisko Město Liptovský Mikuláš 
9. OÚ LM - odbor starostlivosti o ŽP, 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva 
10. OÚ LM - odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 
11. OÚ LM - odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DNA: "2 "11" 2015 

ZVESENÁ DNA: 12 "11" 2015 

PODPIS: 


