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MĚSTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY 

V E Ř E J N Á  V Y H L A S K A  

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnost' 
„Přestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974" 

navrhovateli „Vladimír Zubaj, Nábrežná 855, 032 61 Važec" 

Dňa 07.06.2016 bolo Městskému úřadu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného 
prostredia a polnohospodárstva z Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov doručené rozhodnutie o tom, že záměr „Přestavba objektu 
na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974"" navrhovateli „Vladimíra Zubaja, Nábrežná 
855, 032 61 Važec" sa nebude posudzovať. 

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úřade, oddelení životného 
prostredia a poínohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
na I. posch., č. dveří 111, počas stránkových dní. 
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Okresný árad Liptovský Mikuláš 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

ásek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie 
V r b i c k á  1 9 9 3 ,  0 3 J _ 0 1  L i p t o v s k ý  M i k u l á š  

OU-LM-OSZP-2016/5659-015-Ku Liptovský Mikuláš 03.06.2016 
MĚSTSKÝ ÚRAD 
LIPT. MIKULÁŠ M 

ROZHODNU™ ' 
iJV 

J 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ( ďalej len „OU-LM-
OSZP") ako příslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podia § 5 ods. 1 zákona 
NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 písm. k) zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") posúdil podPa ust. § 3 
písm. c) zákona o posudzovaní v spojení sust. § 18 až 29 tohto zákona záměr „Přestavba 
objektu na apartmánový doni na parcele č. 973 a 974" předložený na OU-LM-OSZP dna 
25.04.2016 navrhovatefom Vladimírom Zubajom, Nábrežná 855, 032 61 Važec a vydává toto 
rozhodnutie: 

navrhovaná činnost' 

„Přestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974" 

uvedená v predloženom zámere 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

podPa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov. Pre uvedenu činnost' je preto možné požiadať o povolenie podl'a 
osobitných predpisov. 

Odovodnen ie  

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako příslušný orgán štátnej 
správy, na základe předloženého záměru navrhovateTom Vladimírom Zubajom, Nábrežná 
855, 032 61 Važec, začal správné konanie podia ust. § 18 ods.2 písm. b) zákona 
o posudzovaní dňom doručenia záměru dňa 25.04.2016 
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Nuloví vcujanU 
Na základe písomnej žiadosti navrhovateFa příslušný orgán podFa § 22 ods.7 zákona č.24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v 
znění neskorších predpisov účinných do 31.12.2014, upustil od požiadavky variantného 
riešenia záměru listom Č.OU-LM-OSZP/2016/4337-002-CEN zo dňa 29.03.2016. Předkládaný 
záměr je okrem nulového variantu (súčasný stav - t.j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa 
navrhovaná činnost' neuskutečnila) riešený v jednom variante. 

Popis navrhovanei činnosti: 
Připravovaná stavba umožní v riešenom území, t.j. na SZ okraji centrálnej časti města 
Liptovský Mikuláš, využit' potenciál opuštěného areálu bývalých závodov, jeho 
dvoch jestvujúcich objektova dvora na nové využitie pre bývanie, vybavenost' 
vrátane dobudovania potrebnej statickej dopravy. Tieto parkoviská sú predmetom 
posudzovania. Počet nových stojísk pri objektoch činí 149. Parkovacie plochy budú 
vybudované na JZ a na JV straněriešených objektov. Objekty sa nachádzajú v blízkosti rieky 
Váh, v priemyselnej časti města Liptovský Mikuláš, katastrálně územie Liptovská Ondrášová. 
Stavebný objekt SO08 Komunikácie a spevnené plochy je lokalizovaný na parcelách KN-C 972, 
975 a 976. 

Parkoviská pre užívatelov budú umiestnené na spevnených plochách v bývalom areáli 
Kožiarskych závodov. Tieto spevnené plochy budú asfaltové a vo vlastníctve stavebníka a budú 
na východnej straně objektu v počte 50 parkovacích miest (z toho 3 pre ZŤP) a na JZ straně 
objektu v počte 99 parkovacích miest (z toho 1 pre ZŤP). Parkovacie plochy sú určené pre 
obyvatel'ov objektu, zamestnancov a návštevníkov budúcich zrekonstruovaných objektov. 

Parkovacie miesta /kolmé státia/ sú navrhovaně rozměru min. 2,40 x 4,50 m. Vykradené 
parkovacie miesta pre imobilných sú navrhované v šírke 3,50 m. Parkovacie miesta budú 
vyznačené vodorovným dopravným značením. Pri parkovaní návštevníkov obchodných 
prevádzok, cez pracovnu dobu sa předpokládá možnost' krátkodobého parkovania na miestach 
dlhodobého (nočného) odstavenia vozidiel obyvatelov bytového domu, ktorý budú cez deň 
odchádzať mimo obydlia. 

Termín začatia stavby je určený na rok 2016 a bude ukončený v roku 2017 po dobe realizácie 16 
mesiacov. 

PodFa ust. § 29 ods. 1 Ak ide o navrhovanú činnost' uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovatel'je 
povinný pred začatím povoFovacieho konania k navrhovanej činnosti doručit' příslušnému 
orgánu písomne a elektronicky. 

a) záměr s náležitosťami podFa § 22 ods. 3 a přílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho 
konania navrhovaná činnost' alebo 
b) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podFa přílohy č. 8a, ak má byť 
predmetom zisťovacieho konania změna navrhovanej činnosti. 

PodFa ust. § 23 ods. 1 Příslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia záměru podFa 
§ 22 zašle záměr rezortnému orgánu, povoFujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej 
obci. Příslušný orgán zveřejní bezodkladné na webovom sídle ministerstva záměr a oznámenie 
o předložení záměru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, 
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miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovatelovi, ktoiými sú názov, 
adresa alebo sídlo navrhovateli. 

Podfa ust. § 23 ods. 3 Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia záměru alebo 
oznámenia podl'a odseku 2 informuje o ňom veřejnost' na úradnej tabuli obce a zároveň 
oznámi, kde a kedy možno do záměru nahliadnuť, v akej lehote móže veřejnost' podávat' 
pripomienky a miesto, kde sa možu pripomienky podávat'. Záměr musí byť veřejnosti 
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenía informácie o jeho doručení. 

Podl'a ust. § 23 ods. 4 Rezortný orgán, povol'ujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec 
doručia písomné stánoviská k záměru příslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa 
nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Veřejnost' 
móže doručit' svoje písomné stanovisko k záměru příslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia 
záměru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podfa odseku 3; 
písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stánovenej lehote 
prostredníctvom dotknutej obce. 

Navrhovaná činnost'je svojimi parametrami zaradená podfa přílohy č. 8 Zákona č.24/2006 Z. z. 
v znění neskorších predpisov, kapitoly č.9. Infraštruktúra, položky č. 16 Projekty rozvoja obcí 
vrátane b) statickej dopravy, časť B (zisťovacie konanie) - prahové hodnoty - do 
stojísk. 

OU-LM-OSZP vsúlade s § 23 ods. 1 zákona oposudzovaní listom č.OU-LM-OSZP-
2016/5659-002-Ku zo dňa 27.04.2016 zaslalo predmetný záměr, ktorý je v súlade s § 22, do 
siedmich pracovných. dní po jeho obdržaní dotknutej obci (Město Liptovský Mikuláš) a listom 
č.OU-LM-OSZP-2016-5659-003-Ku zo dňa 27.04.2016 rezortnému orgánu (Ministerstvu 
dopravy, výstavby aRR SR); povofujúcemu orgánu (Město Liptovský Mikuláš-Spoločný 
obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku); dotknutému orgánu (Úřadu 
Žilinského samosprávného kraj a, Regionálnemu úřadu veřejného zdravotnictva LM, 
Okresnému úřadu L.Mikuláš - OSŽP, Pozemkový a lesný odbor, Odboru krizového riadenia, 
Odboru cestnej dopravy apozemných komunikácií, Okresnému riaditefstvu Hasičského a 
záchranného zboru L.Mikuláš). OU-LM-OSZP zveřejnilo uvedený záměr na webovom sídle 
ministerstva : 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detaiI/prestavba-objektu-na-apartmanovy-dom-na-
parcele-c-973-974-Iiptovsky-mi 

OU-LM-OSZP posúdil vyššie uvedený záměr z hfadiska povahy a rozsahu navrhovanej 
činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné 
prostredie azdravie obyvatefov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia 
v dotknutom území. 

Pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podfa Přílohy č.10 k zákonu o posudzovaní 
(transpozícia přílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých veřejných 
a súkromných projektov na životné prostredie). 
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Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podPa zákona o posudzovaní sa vyjádřili: 

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 
správa - dotknutý orgán (list Č.OU-LM-OSZP-ŠVS-2016/5788-002/LÍ zo dňa 02.05.2016) 
uviedol, nepožaduje jeho posudzovanie podl'a zákona č.24/2006 Z.z. 

2.. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia - dotknutý orgán (list č.OU-
LM-OKR-2016/005839-002 zo dňa 02.05.2016, doručený dňa 04.05.2016) uviedol, že 
nemá žiadne požiadavky alebo pripomienky zhPadiska civilnej ochrany a nepožaduje 
posudzovať uvedená stavbu podl'a zákona č.24/2006 Z.z. 

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany ovzdušia - dotknutý orgán (list č.OU-LM-OSZP-2016/5787-02/Kf zo dňa 
03.05.2016) uviedol, že nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie 
navrhovanej činnosti v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. 

4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva - dotknutý orgán (list č.OU-LM-OSZP-2016/005786-
002-MA zo dňa 06.05.2016) uviedol, že má závažné pripomienky: 
- k uvedenému záměru je však potřebné podotknže v predmetnom areáli bola minulosti 

kožiarska výroba, pri ktorej sa používal chróm. Preto odporúčame pred zneškodněním odpadu 
17 05-06 - výkopová zemina skládkováním vykonat'jeho analýzu, či nebude vykazovat' vlastnosti 
nebezpečného odpadu. Zároveň Vás upozorňujeme, že nie je možné vytvárať dočasné skládky 

odpadov. 
- nepožaduje, aby bol uvedený záměr posudzovanýpodia zákona č.24/20Zz. 

5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií -
dotknutý orgán (list č.OU-LM-OCDPK-2015/005995-002 zo dňa 05.05.2016, doručený 
dňa 10.05.2016) uviedol, že súhlasí so zámerom stavby, za dodržania nasledovných 
podmienok: 
- Vplnom Rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a OFIORPZ LM. 
- Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), připadne 

povolenia a rozhodnutiapodia iných právnych predpisov. 

6. Město Liptovský Mikuláš - povoPujúci orgán (list č.UHA-2016/03941 -02-Bc zo dňa 
19.05.2016, doručený dňa 20.05.2016) uviedol, že 
- súhlasí so zámerom "Přestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974 -

Liptovský Mikuláš "navrhóvateia Vladimíra Zubaja, Nábrežná 855, 032 61 Važec, ktorého 
predmetom je posudzovanie parkovacích ploch na pozemkoch p.č. KN C 972 a 975 k.ú. 
Liptovská Ondrašová,s tým,že funkčněvyužitie objektu SO 02, dokladované v predloženom 
zámere, bude zosúladené s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. Stavba sa 
nachádza podia platného územnéhoplánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
uznesením městského zastupiteistva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho 
zá\'dzná časť bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš 
Č.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 súčinnosťou dňom 1.1.2011 v znění zmien adoplnkov 
v urbanistickom bloku „zmiešané územie s převahou občianskej vybavenosti Maximálna 
výška zástavby sú 4 nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálně 50 %. 
Situovanie obslužných komunikácií, ploch a objektov statickej dopravy a zariadení technickej 
infraštruktúry, slúžiacich pre obsluhu územia, je podia platného územného plánu města 
Liptovský Mikuláš v znění zmien a doplnkov přípustnou funkciou v predmetnom území. 

- Prevládajúcim funkčným využitím vyššie uvedeného bloku je formujúce typický veřejný charakter 
prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celoměstského a regionálneho 
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významu vytvárajúce předpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb i 
návštevníkov města. Najma: administrativa, zariadenia obchodu celoměstského i regionálneho 
významu, služieb, kultury, zábavy, zariadenia veřejného stravovania a přechodného 
ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy. 

- Přípustné je funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
prevládajúci charakter a kvalitu prostredža. Najmá: bytové domy s polyfunkčným parterom, 

- Prevádzkovatelia objektov sú povinní zaistiť potřebné plochy statickej dopravy pre prevádzku 
zariadení, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110, na vlastných pozemkoch. 

- Územný plán města Liptovský Mikuláš jezverejnený na www.mikulas.sk 
- S odpadmi, ktoré vzniknu počas realizácie ako. i počas užívania stavby, nakladať v súlade so 

zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonovas platným 
všeobecne závazným nariadením o nakladani s komunálnym odpadom města Liptovský Mikuláš 

- Žiadame dodržať minimálnušířku chodnika pri parkovacích státiach 2m (1,50 m + 50 cm 
převis vozidla) a ďalší stupeň projektovej dokumentácie předložit'na vyjadrenie. 

- Netrváme na tom, aby navrhovaná činnost' bolaposudzovaná podia zákona. 

7. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Sekcia záležitostí 7 a zahraničných 
- rezortný orgán (list Č.02462/2016/B211-SZEÚ/32349 zo dňa 19.05.2016, doručený dňa 
23.05.2016) uviedol, že súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie po uskutečnění zisťovaniceho lconania za podmienky rešpelctovania vyššie uvedených 
požiadaviek: 
- budovanie parkovacích miest a areálovej komunikácie je potřebné navrhnut' v súlade s 

příslušnými normami STN a Technickými predpismi; 
- žiadame doplnit' vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, ich požiadavky žiadame 

zohíadniť a rešpektovaťv plnomrozsahu; 
- žiadame na mapových podkladoch spresniť umiestnenie navrhovanej činnosti od železničnej 

tratě č. 120 Bratislava - Košice. Pri zásahu do ochranného pásma je potřebné záměr zaslať na 
posúdenie Železniciam Slovenskej republiky a ich stanovisko rešpektovať v plnom 

- žiadame na mapových podkladoch spresniť umiestnenie navrhovanej činnosti vsúvislosti 
s riekou Váh. Na základe uvedeného upozorňujeme, že ochranné pásma ochranných hrádzi 
vodných tokov sú definované zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. opriestupkoch v znění neskorších predpisov (vodný zákon). Pri 
zásahu do ochranného pásma je potřebné vyžiadať si stanovisko správců vodného toku. Jeho 
požiadavky žiadame zohíadniť a rešpektovaťv plnom rozsahu; 

- v případe, že sa umiestnenie navrhovanej činnosti nachádza v ochrannom pásme letiska, je 
potřebné vyžiadať si stanovisko Dopravného úřadu, jeho požiadavky žiadame zohíadniť 
a rešpektovať v plnom rozsahu 

8. Okresně riaditeVstvo hasičského a záchranného zborti vLiptovskom Mikuláši -
dotknutý orgán (list č.ORHZ-LMl-362/2016 zo dňa 06.05.2016, doručený dňa 
24.05.2016) uviedol, že zhTadiska ochrany pred požiarmi nepředpokládá vznik 
negativných vplyvov na životné prostredie. 

9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný - dotknutý orgán (list č.OU-
LM-PLO-2016/005960-2/IVA zo dňa 12.05.2016, doručený dňa 24.05.2016) uviedol, že 
nakol'ko záběr pozerakov p.č. KN-C 972, 973, 974, 975, 976 sa netýká pol'nohospodárskej 
pódy Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor sa nevyjadřuje. 

V/ 

10. Zilinský samosprávný kraj, odbor dopravy a územného - dotknutý orgán (list. 
č. 04108/2016/ODaÚP-2 zo dňa 20.5.2016, doručený dňa 25.05.2016) uviedol, že nemá 
pripomienky a přeložený záměr nepožaduje posudzovať podPa zákona. 
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Po zákonom stanovenom termíne doručili na ObÚ ŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 

- Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom v L.Mikuláši - dotknutý orgán (list 
č.2016/01038-02/181-MUDr. Hudák zo dňa 26.05.2016, doručený dňa 30.05.2016) 
uviedol, že nesuhlasí s návrhom záměru. Vydanie nesúhlasného závazného stanoviska 
RÚVZ odóvodňuje následovně: 

- podia záverov výsledkov predloženej hlukovej štúdie - Akustická studia Stavby Přestavba objektu 
na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974 Liptovský Mikuláš, ktorú vypracovala D2R 
engineering, s.r.o., Na Letisko 42, Poprad, Odborné spósobilá osoba na posudzovanie vplyvov 
činnosti na životné prostredie, apríl 2016, sú v súčasnosti překračované přípustné hodnoty 
ekvivalentných hladin A akustického tlaku v kontrolných bodoch č. 1, 2, 3, 4 a 5 pre den a noc apre 
večer v kontrolných bodoch č. 2 a č.4. Uvedené platí pre situáciu bez zohiadnenia znenia v bode 
1.6 vyhlášky Min. zdravotnictva SR č. 237/2009 Z.z., ktorou samení adoplňa vyhláška Min. 
zdravotnictva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o přípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku avibrácií a o požiadavkáchna objektivizáciu hluku, avibrácií 

vživotnom prostředí ( ďalej vyhláška č. 237/2009 Z.z. ). Aj v případe zohiadnenia znenia 
uvedeného v bode 1.6 vyhlášky č. 237/2009 Z.z., t.j. že přípustná hodnota móže byť překročená 
najviac o 10 dB, je v případe Objektu SO 01 /4/v kontrolnom bode 4 v nočnom čase táto hodnota 
překročená. 
v apartmánových. domoch budú riešené nízkoštandardné apartmánové byty určené na dlhodobý 
pobyt iudí spresne neurčenou dobou trvania pobytu. Aj pre tento druh bývania sa vzťahujú 
požiadavky vyhlášky Min. zdravotnictva SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopíňa vyhláška 
Min. zdravotnictva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o přípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku avibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku avibrácií 
vživotnom prostředí, t.j. zabezpečit', aby neboli překračované přípustné hodnoty ekvivalentných 
hladin hluku A pre referenčně časové intervaly chránenom vonkajšom prostředí z cestnej 
a statickej dopravy. 
samotné komunikácie a spevnené plochy (parkoviská), bez vazby na apartmánové domy 
nepredstavujú významné riziko ohrozenia zdravia nadměrným hlukom. Z akustickej štúdie vyplývá, 
že predikovaně hodnoty hluku len z pohybu vozidiel po parkoviskách, přístupových komunikáciách 
stavby a po ceste 11/584predstavujú zanedbatelný príspevok k celkovému hluku z cestnej dopravy, 
ďalej z akustickej štúdie vyplývá, že 2 mpred dotykovými fasádami budov v lokalitě predmetnej 
stavby bez uplatnenia bodu 1.6přílohy kvyhláške č. Min. zdravotnictva SR č. 237/2009 Z.z., 
ktorou sa mení a doplňa vyhláška Min. zdravotnictva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku avibrácií vživotnom prostředí ( korekcie + 
súčasného stavu intenzity a skladby cestnej dopravy po ceste 11/584 překračované přípustné 
hodnoty pre kategóriu územia III. Uplatnenie korekcie + 10 dB móže orgán veřejného 
zdravotnictva akceptovat' v případe, že postupné narastanie intenzity cestnej dopravy po ceste 
11/584 nebude možné zabezpečit' bez realizácie technických alebo organizačných opatření bez 
narušenia dopravného systému. Táto otázka však nie je predmetom riešenia navrhovanej stavby, 
orgán veřejného zdravotnictva má presadzovať, aby dlhodobý pobyt osob vbytoch bol riešený 
v lokalitách chráněných pred nadměrným hlukom, čo v tomto případe nie je preukázané. 

- podia ustanovenia § 27 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z., pri návrhu, výstavbě alebo podstatnej 
rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúryhluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom 
prostředí nesmie prekročiť přípustné hodnoty pri predpokladanom zataženi. 
RUITZ vzmysle ustanovení §• 23 ods. 4 zákč. 24/2006 Z.z. oposudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmenea doplnění niektorých zákonov navrhuje, aby předložený záměr bol 
posudzovaný podia zákona. 
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Požiadavky sú zahrnuté v požiadavkách, ktoré vyplynuli v rámci zisťovacieho konania zo 
stanovísk doručených k záměru a ktoré je potřebné v procese konania o povolení 
činnosti podlá osobitných predpisov. 

Veřejnost' záujem k navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní 
neprejavila a písomné stanovisko k záměru podFa § 23 ods. 4 nedoručila. 

Příslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaná činnosť zhTadiska jej 
povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najma jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej 
podfa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvatel'stva a úrovně spracovania záměru. Vysporiadal sa so stanoviskami zainteresovaných 
subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie 
ďalších stupňov projektevej dokumentácie stavby a ich riešenie je v posobnosti iných orgánov 
v konaniach podl'a osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoFovanie 
činnosti. Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutečnosti, 
ktoré by závažným spósobom ohrožovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného 
prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepředpokládá závažný negativny vplyv na 
jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateFstva. Riziká vzámere navrhovanej 
činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateFnej miere aje možné im predchádzať 
opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
uvedenými v kap. IV. 8 předloženého záměru, resp. opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré 
vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu 
úřadu v procese zisťovacieho konania. Příslušný orgán vzhFadom na doručené stanoviská 
zainteresovaných subjektov, ako aj s prihliadnutím na § 29a zákona s použitím kritérií pre 
zisťovacie konanie podFa přílohy č.10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré 
v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy záměru na 
životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

K navrhovanej činnosti vyjádřilo kladný postoj 10 orgánov a z ich stanovísk nevyplynulo, že je 
předpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli 
požiadavku na ďalšie posudzovanie záměru. 

Nesúhlasné stanovisko Regionálneho úřadu veřejného zdravotnictva (dotknutý orgán) bolo 
domčené po zákonnej lehote, a teda OU-LM-OSZP ho nezohFadfiuje v ďalšom povoFovacom 
procese. Okrem iného sú v stanovisku uvedené aj pripomienky nesúvisiace spredmetom 
zisťovacieho konania (z ktorých vyplývá požiadavka ďalšieho posudzovania), resp. s 
vybudováním parkovacích ploch. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva ďalej uvádza, že 
„i samotné komunikácie aspevnené plochy (parkoviská), bez vazby na apartmánové domy 
nepredstavujú významné riziko ohrozenia zdravia nadměrným ". Predmetné stanovisko 
bude zaslané povoFujúcemu orgánu (Město Liptovský Mikuláš) na ďalšie prehodnotenie. 

Zo stanovísk doručených k záměru a z opatření navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré 
konkrétné požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potřebné 
príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti 
podlá osobitných predpisov: 

1. Odporúčame pred zneškodněním odpadu 17 05-06 - výkopová zemina skládkováním 
vykonat'jeho analýzu, či nebude vykazovat' vlastnosti nebezpečného odpadu. Zároveň Vás 
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upozorňujeme, že nie je možné vytvárať dočasné skládky odpadov. 
2. Vplnom Rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a OFIORPZLM. 
3. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie ako i počas užívania stavby, nakladať v súlade 

so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonovas 
platným všeobecne závazným nariadením o nakladaní s komunálnym města 
L i p t o v s k ý  M i k u l á š .  

4. Ziadame dodržať minimálnu šířku chodníka pri parkovacích státiach 2m (1,50 m + 50 cm 
převis vozidla) a další stupeň projektovej dokumentácie předložit' na vyjadrenie. 

5. Budovanie parkovacích miest a areálovej komunikácie je potřebné navrhnut' v súlade s 
příslušnými normami STN a Technickými predpismi. 

6. Žiadame doplnit' vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií, ich požiadavky žiadame 
zohťadniť a rešpektovať v plnom rozsahu. 

7. Ziadame na mapových podkladoch spresniť umiestnenie navrhovanej činnosti od 
železničnej tratě č. 120 Bratislava - Košice. Pri zásahu do ochranného pásma je potřebné 
záměr zaslat' na posúdenie Železniciam Slovenskej republiky a ich stanovisko rešpektovať 
v plnom rozsahu. 

8. Ziadame na mapových podkladoch spresniť umiestnenie navrhovanej činnosti v súvislosti 
sriekou Váh. Na základe uvedeného upozorňujeme, že ochranné pásma ochranných 
hrádzi vodných tokov sú definované zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. opriestupkoch v znění neskorších predpisov 
(vodný zákon). Pri zásahu do ochranného pásma je potřebné vyžiadať si stanovisko 
správců vodného toku. Jeho požiadavky žiadame zohťadniť a rešpektovať v plnom 
rozsahu; 

9. V. případe, že sa umiestnenie navrhovanej činnosti nachádza v ochrannom pásme letiska, 
je potřebné vyžiadať si stanovisko Dopravného úřadu, jeho požiadavky žiadame zohťadniť 
a rešpektovať v plnom rozsahu 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú váčšie, ako sa uvádza 
v zámere, je ten, kto činnosť vykonává, povinný zabezpečit' opatrenia na zosúladenie 
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v 
rozhodnutí o povolení činnosti podl'a osobitných predpisov. 

Upozornenie 

Podía § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom 
konaní bezodkladné informuje veřejnost' na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie 

Účastníci konania vrátane veřejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v 
znění neskorších predpisov majů právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a 
54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správný poriadok) v znění neskorších predpisov 
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
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Vo vzťahu k veřejnosti podia § 24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov, za 
deň doručenia rozhodnutia sa považuje patnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom 
sídle (http://www.minv.sk/7oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-I01) a zároveň na úradnej 
tabuli příslušného orgánu. 

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní přípustných riadnych opravných prostriedkov 
právoplatnosť, je preskúmateFné súdom. 

Doručuje sa: 
1. Ing. arch. Eubomír Korrnan, Rázusova 2672/21, 058 01 Poprad 
2. Město Liptovský Mikuláš, Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 

poriadku, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
3. Úrad Žilinského samosprávného kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina 
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, LM 
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krizového riadenia, Nám. OsloboditeFov 1,LM 
6. Okresný úrad L. Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozem. komuníkácií, OsloboditeFov 1, LM 
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,LM 
8. Ókresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, L. Mikuláš 
9. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš 

• 10. Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
11. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody 2902/6, 811 05 Bratislava 
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