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MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo : URaSP 2015/02387-003Le V L. Mikuláši dňa 18.12.2015 

Doložka právoplatnosti: 

STÉNIA a. s. so sídlom Poštová 11, Košice IČO 44 511 515 zastúpená Glutom Mariánom, 
Liptovský Mikuláš, V Luhoch 659/10A 
návrh o stavebné povolenie stavby polyfunkčný obchodný priestor pre záhradnú a lesnú 
techniku objekt SO 111 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch pare. č. KN-C7326/56, 
7326/123, 7326/124 v k. ú. Liptovský Mikuláš 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
(Veřejná vyhláška) 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný špeciálny stavebný úrad podFa § 120 ods. 1, 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku v znění neskorších predpisov ( 
stavebný zákon ) a 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znění 
neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť stavebníka STÉNIA a. s. so sídlom Poštová 11, 
Košice zastúpená Glutom Mariánom, Liptovský Mikuláš, V Luhoch 659/10A o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu polyfunkčný obchodný priestor pre záhradnú a lesnú techniku 
objekt SO 111 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch pare. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 
7326/124 katastrálně územie Liptovský Mikuláš postupom podl'a § 61 stavebného konania a po 
preskúmaní žiadosti podFa § 62 stavebného zákona rozhodla takto : 

Stavba polyfunkčný obchodný priestor pre záhradnú a lesnú techniku objekt SO 111 
Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch pare. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 7326/124 v k. 
ú. Liptovský Mikuláš podl'a § 66 stavebného zákona 

p o v o l ' u j e  

Druh a účel stavby alebo jej změny : 
Dopravná stavba - parkovisko pre malé a středné automobily z betónovej dlažby 
Zastavaná plocha komunikácie spevnených ploch 280 m2 

Úžitková plocha 460,81 m2 

Počet parkovacích stání 19 z toho 1 pre telesne postihnutého 

Objektová sústava 
SO 100.1 HTU a příprava územia 
SO 111 Komunikácie a spevnené plochy 



Stavba bude umiestnená mimo zastávaného územia města, v lokalitě Kamenné pole - medzi 
čerpacou TESCO a štátnou cestou 11/584 Navrhovaný objekt bude s odstavnými parkovacími 
plochami dopravné napojený na účelovú obslužnú komunikáciu vedúcu pozdíž objektu čerpacej 
stanice. 

1. Závazné podmienky uskutočnemia a užívania stavby : 
a) ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbě a užívaní stavby, na komplexnost' stavby 
- stavba sa musí uskutočniť v súlade s overeným projektom, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia; 
případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu. 
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné zabezpečit' vytýčenie dotknutých inžinierskych 
stavieb v zmysle platných stanovísk. Vykonávat' činnosti v ochranných pásmach je možné 
len so súhlasom prevádzkovatďa a za podmienok určených správcom sietí resp. pod 
dohťadom pověřeného pracovníka prevádzkovatďa. 
Stavenisko musí 
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osob na miesta, kde može dójsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia a to aj připadne úplným ohradením 
- byť označené ako stavenisko s uvedením potřebných údajov o stavbě a účastníkoch výstavby a 
označenie musí byť chráněné pred povetemostnými vplyvmi, aby údaje na ňom zostali čitatePné a 
ponechané na mieste do kolaudácie stavby 
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej ( alebo účelovej ) komunikácie na přísun stavebných 
výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a stavebnými prácami nesmie byť obmedzovaný 
pohyb po priPahlej komunikácií 
- umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov 
- umožňovat' bezpečný pohyb osob vykonávajúcich stavebné práce 
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu 
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podPa osobitných 
predpisov. 
Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby stavebný denník a projektová dokumentácia overená 
stavebným úradom, potřebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohPadu. 
V případe, že sa na povoPované stavenisko vzťahuje nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. musí 
vyhovovat' minimálnym bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v ňom stanoveným. 
Ak sa podPa osobitného právneho předpisu vyžaduje na vykonáváme určitých stavebných prác 
odborná kvalifikácia a zdravotná spósobilosť, može ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má 
požadovaná kvalifikáciu a zdravotnú spósobilosť 
Vyžaduje sa splnenie ohlasovacej povinnosti závad na stavbě, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 
Stavebník je v případe nepředvídaného archeologického nálezu povinný dodržať povinnosti 
v zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona. 
b) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania 
Pred podáním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť skolaudované 
podmieňujúce vodohospodářské časti stavby. 
Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnutePností pred poškodením. V případe 
poškodenia je stavebník povinný urobit' nápravu, připadne vzniknutú škodu nahradiť podPa 
platných predpisov. 
Stavebník je povinný stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby. Ku kolaudácií 
stavby je stavebník povinný předložit' doklad o spósobe nakladania so stavebným odpadom 
a stavebnou suťou. 
Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného 
rozhodnutia. 
c) dodržania všeobecných technických predpisov na výstavbu, technických noriem, na 
přístup a užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
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- pri uskutečňovaní stavby třeba dodržiavať předpisy týkajúce stavebných a technických 
požiadaviek na stavby, technické zariadenia stavby úžitkové vlastnosti stavby a to najma požiarnej 
bezpečnosti stavby, předpisy hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia t. z. riešiť aj 
debarierizačne opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- vyhl. č. 324/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o 
ochranu zdravia osob na stavenisku. 
- pri stavbě budú dodržané příslušné technické normy 
d) na lehotu dokončenie stavby 
Stavba bude dokončená najneskor do 2 rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia 
V případe nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať o predlženie 
lehoty výstavby pred jej uplynutím . 
e) požiadavky uplatněné dotknutými orgánmi a to najma : 
Krajský pamiatkový árad Žilina - ak počas stavebných prác dojde k akémukoíVek 
archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších 
architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmente v keramiky, pracovných nástroj ov, mincí 
alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému 
úřadu Žilina, najneskor na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva L. Mikuláš - pracovisko a zázemie pre zamestnancov 
riešiť vzmysle NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných azdravotných 
požiadavkách na pracovisko 
Okresný árad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SVS L. Mikuláš - ďalší stupeň 
projektevej dokumentácie predložiť na vyjadrenie 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek ŠSOPK L, Mikuláš - pri realizácii 
stavby voliť mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s ciel'om predchádzať 
negativným vplyvom na okolité životné prostredie. Vzhl'adom na turistami navštěvovaná lokalitu 
s výhFadom na masív Tatier a atypickosť stavby, doporučujú v lokalitě výsadbu vzrastlých dřevin 
autochtónnych přednostně listnatých druhov, ktoré pomóžu začlenit' objekty do okolia a zmiernia 
ich vizuálně pósobenie v lokalitě 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOH L. Mikuláš - s odpadmi, 
ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so zákonom NR SR č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov 
a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 
- pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
- s komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN Liptovská Ondrašová. 
- odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odo vzdat' len oprávnenej osobě v 
zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné suroviny) 
pred zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné 
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. vel'koobjemový kontajner) 
na vzniknutý odpad připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie 
alebo odpad zo staveniska hned' odvážať 
- nebezpečné odpady budú odvádzané kompetentnej organizácií, ktorá disponuje všetkými 
oprávneniami na ich vyhovuj úce zneškodnenie 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s. Žilina - v predmetnej lokalitě a v jej 
bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VN a NN. v správě SSE-D, a. 
s. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z. resp. riešiť přeložku VN aNN a příslušných noriem ŠÍN. (VN aNN zemné káblové 
vedenie na každú stranu 1 meter) 
Vyznačené trasy sú len orientačné a pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potřebné 
vytýčenie podzemných káblových vedení 
Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 
trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. Presnú trasu podzemných káblových vedení 
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v majetku SSE, a. s. Vám na základe objednávky vytýčí určený pracovník SSE-D, a. s. - Technická 
příprava a RP - Lipt. Mikuláš. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-
D, a. s, musí realizátor prizvať zástupců SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
Přeložku NN a VN kábla je potřebné zabezpečit' v spolupráci s SSE - D. a. s. v zmysle zákona č. 
251/2012 "Přeložka elektroenergetického rozvodného zariadenia", v ktorom sa uvádza: 
Náklady na přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradit' ten, kto 
potřebu přeložky vyvolal, ale sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potřebu přeložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného 
zariadenia sa přeložkou nemení. 
Přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie 
niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo změna jeho trasy. SSE-D, a. 
s. ako majitel' energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spósobu, termínu přeložky 
tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálně 60 dní pred 
plánovaným termínom přeložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potřebné sa obrátiť 
na PM - sever. V případe, že k tomuto schváleniu nedojde, SSE-D, a. s. nesúhlasí s realizáciou 
přeložky energetického zariadenia. 
Realizáciu preložiek nášho zariadenia zabezpečujeme výhradně cez spoločnosť EEM, a. s. Žilina ( 
príp. cez SSE, a. s. Žilina). 
Projektovú dokumentáciu přeložky energetických zariadení požadujeme předložit' na odsúhlasenie 
SSE-D, a. s. 
Pred připojením odběrného miesta alebo zvýšením hodnoty Hl. ističa musí odběratel' uzatvoriť u 
manažéra Distribučných zákaznických služieb SSE, a.s., Žilina distribučnú zmluvu o připojení 
zariadenia odberatefa do distribučnej sústavy. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás 
prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokopie tohto vyjadrenia. 
Toto vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri 
splnění „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby", ktoré sú zverejnené na stránkách 
www.sse-d.sk. link: http://www.sse-d. sk/portal/page/portal/S SE Distribúcia/ Správy/dokumenty na 
stiahnutie/ 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a. s. Bratislava - vo vyznačenom záujmovom 
území sa plynárenské zariadenia nachádzajú, a pri realizácií vodovodnej přípojky dojde k súbehu 
s exist. STL plynovodom D 90 PE a ku križovaniu a súbehu s exist. STL plynovodom D 63 PE a 
plyn, přípojkou PE. Z toho dóvodu je potřebné pred začatím prác požiadať o přesné vytýčenie 
plynárenských sietí 
-žiadosť o vytýčenie žiadame doručiť spolu s objednávkou minimálně 3 dni pred požadovaným 
termínom vytýčenia. 
- pred vytýčením poskytnúť pracovníkom SPP - distribúcia a. s. naše vyjadrenie spolu s 
opečiatkovanou situáciou. 
- pri predpokladanom střetnutí a pri křižovaní našich plynovodných rozvodov žiadame vykonat' 
ručný výkop. V případe obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypat' iba s naším 
súhlasom. 
- pri prácach žiadame dodržiavať STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 
energetického zákona č. 251/2012 Z. z. ( Ochranné, bezpečnostné pásma ). 
- zakazujú robit' výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického 
Zákona č. 251/2012, kopacím mechanizmom. Výkopy realizovat' len ručně 
- podl'a energetického zákona č. 251/2012 dodržať ochranné pásmo plynovodu 
- dodržať nivelitu terénu kvóli dodržaniu dostatečného krytia plynovodu a plyn. přípoj ok. 
- v případe poškoděnia plynovodného potrubia, žiadame bezodkladné informovat' pracovníkov 
SPP-D, odd. prevádzk, aby sa tak predišlo možnému úniku plynu a případnému výbuchu ZP. 
- bezpodmienečne dodržať Priestorovú normu STN 73 6005. 

http://www.sse-d.sk
http://www.sse-d
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- technický dozor investora musí priebežne kontrolovat' všetky náležité činnosti ktoré budú 
prebiehať počas výstavby. 
- pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu pri ktorom dojde k obnaženiu plynovodu a 
prípojok pred zasypáním přizvat' pracovníkov SPP - distribúcia a. s. na kontrolu stavu izolácie, 
obsypu a dodržania priestorovej normy 
-v případe napojenia objektu na zemný plyn přesný bod a podmienky napojenia určí SPP-
distribúcia na základe vyplnenej žiadosť o odběr ZP. 
- súčasťou vyjadrenia je opečiatkovaná vytlačená situácia v mierke 1:1200. Toto vyjadrenie 
stráca platnost' po 24, mesiacoch odo dňa vydania. 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. Liptovský Mikuláš - vodomernú šachtu je nutné 
vybudovat' do 10 m od bodu napojenia na veřejný vodovod. 
- s napojením sa na existujúcu kanalizačnú přípojku písomne súhlasiť jej vlastník alebo správca 
-na základe uvedenej potřeby vody navrhujeme přehodnotit' dimenziu vodovodnej přípojky, 
-upozorňujú, že požadované množstvo vonkajšej požiarnej vody (12,0 l/s) z veřejného vodovodu je 
možné zabezpečit' len z dvoch odběrných miest a s použitím požiamych čerpadiel. 
-ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú respektované pripomienky a budú vypracované časti 
vodo vodná a kanalizačná přípojka predpí sáného rozsahu předložit' na vyjadrenie 
Tcom a. s. Bratislava - existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom ( § 68 zákona č 
351/2011 Z. z.) a zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochraně 
proti rušeniu 
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe 
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené parcelně číslo 
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podl'a 
bodu 3. 
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti ( najneskór pred spraeovaním projektovej dokumentácie stavby ), vyzvat' spoločnosť 
Slovák Telekom, a s na stánovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostředníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti: 
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' priebeh všetkvch zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant 
- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č 351/2011 Z. z. je potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach 
překládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je 
možné preložiť zrealizovať překládku SEK 
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
- v případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a. s., je potřebné zo strany žiadateFa 
zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podFa § 68 
zákona č. 351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
- v případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akychkoFvek dóvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinny zastavit' zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 
vytýčenie TKZ. VzhFadom k tomu, že v záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovák Telekom, a. š. upozorňuje žiadateFa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateFov týchto zariadení. 
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- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a. s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohFadu vyššie uvedených bodov dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a. s. 
- žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívat' bez súhlasu 
spoločnosti Slovák Telekom, a s 
- v případe ak žiadatel' plánuje napojit' nehnutel'nosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je 
potřebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 
- poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
formě nezbavuje žiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
- přílohy k vyjadreniu: všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres záujmového územia 
Okresně riaditel'stvo policajného zboru Okresný dopravný inspektorát L. Mikuláš - práce je 
potřebné realizovat' v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá bezpečnost' 
a plynulost' na dotknutých komunikáciách, 
-začiatok prác je potřebné v dostatočnom předstihu oznámit' na ODI OR PZ Liptovský Mikuláš, 
tel.: 0961453511 alebo 0961453510, 
-připojením pozemných komunikácii na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením zjazdov z 
cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteFnosti sa nesmie ohrozit' dotknutá pozemná 
komunikácia a bezpečnost' cestnej premávky na nej, a to najma zvádzaním a odtékáním vod na 
čestné teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením, 
-dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 
9/2009, ktorou sa vykonává zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 

01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
-žiadatel' zodpovedá za funkčnost' a správnost' dopiavného značenia /zariadenia/, 
-ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v případe potřeby doplnit' dočasné dopravné značenie 
v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovit' dodatočné podmienky, alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky, alebo veřejný 
záujem. 
f)na oznámenie měna (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteFa stavby 
Stavba bude realizovaná dodávatefsky a stavebník je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia 
výběrového konania oznámit' identifikačně údaje dodávateFa stavby. 
f) na vytýčenie stavby 
Pred začatím stavby alebo jej změny musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti a autorizačně 
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a 
kartografom. 
g) povinnost' použitia vhodných stavebných výrobkov 
Na uskutočnenie stavby možno použit' len stavebné výrobky, ktoré sú podFa zákona č. 90/1998 Z. 
z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbě 
h) povinnost' na oznámit' začatie stavby 
Stavebník má v zmysle § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona povinnost' oznámit' stavebnému 
úřadu začatie stavby do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : Námietky neboli uplatněné 

Odovodnenie : 
Stavebník STÉNIA a. s. so sídlom Poštová 11, Košice zastúpená Glutom Mariánom, 

Liptovský Mikuláš, V Luhoeh 659/lGA dňa 21.10.2015 podal žiadosť o vydanie stavebného 
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povolenia na stavbu polyfunkčný obchodný priestor pře záfaradnú a lesnú techniku objekt SO 
111 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch pare. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 7326/124 
katastrálně územie Liptovský Mikuláš. Na umiestnenie stavby polyfunkčný obchodný priestor 
pre záhradnú a lesnú techniku bolo vydané územné rozhodnutie č. URaSP 2015/002387-003Le 
dňa 16.7.2015. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredia úsek štátnej vodnej správy 
Liptovský Mikuláš vydal na objekt SO 02 Odlučovač ropných látok rozhodnutím č. OU-LM-
OSŽP-ŠVS-2015/01024-003Mk zo dňa 3.11.2015. 

Vlastnické alebo iné právo k pozemku 
Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 7326/124 katastrálně 
územie Liptovský Mikuláš, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. 

Okruh účastníkov konania 
Pri stanovovaní okruhu účastníkov stavebného konania vychádzal stavebný úrad z ust. § 59 
stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo dotknuté vlastnické alebo iné práva 
vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov susedných a stavieb na nich. V zmysle § 
139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú 
pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správného konania podl'a 
tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom "susedná stavba", sa rozumie aj stavba 
na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podťa tohto 
zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov 
konania bol zaradený stavebník a prioritně tie subjekty, ktoré majů k návrhu dotknutým 
pozemkom alebo stavbám vlastnické alebo iné právo. Do okruhu účastníkov konania boli ďalej 
zaradení aj vlastníci susedných pozemkov a stavieb a subjekty, ktoré majů k susedným pozemkom 
či stavbám iné právo za podmienky, že tieto práva móžu rozhodnutím priamo dotknuté. Ďalej 
účastníkom stavebného konania projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. 

Stavebné konanie 
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania 
a stanovil lehotu na uplatnenie námietok. Súčasne oznámil kde akedy je možné nahliadnúť do 
podkladov rozhodnutia. Zároveň stavebný úrad oznámil kedy a kde je možné nahliadnúť do 
podkladov rozhodnutia. Ďalej ich upozornil, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné 
mohli byť. 

Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záuimami 
V zmysle § 62 stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konanípreskúma najma, 
a) či dokumentácia spina zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 
územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spina požiadavky týkajúce sa veřejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života 1'udí, a či zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnýmipredpismi 
c) či je zabezpečená komplexnost' a plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potřebného na riadne užívanie, 
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávněná na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným 
dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitel' stavby bude určený vo výberovom konaní, 
stavebník oznámi zhotovitďa stavby stavebnému úřadu do pátnástich dní po skončení výběrového 
konania, 
e) či nová budova alebo významné obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, 
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných 
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konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnovitelných 
zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. 

a) Stavebný úrad konstatuje, že podl'a platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý 
bol schválený uznesením městského zastupitďstva Liptovský Mikuláš 6115/2010 dňa 16.12.2010 a 
jeho závazná časť bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 
7/2010/VZN dňa 16.12.2010 v znění zmien a doplnkov sa predmetná stavba nachádza v 
urbanistickom bloku ziniešané územie s převahou občianskej vybavenosti, kde prevládajúce 
využitie je definované ako funkčné využitie formujúce typický veřejný charakter prostredia s 
koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celoměstského a regionálneho významu 
vytvárajúce předpoklady pre uspokoj o vanie širokej škály potrieb obyvatefov i návštevníkov města 
najma: administrativa, zariadenia obchodu celoměstského i regionálneho významu, služieb, 
kultúry, zábavy, zariadenia veřejného stravovania a přechodného ubytovania, zariadenia školstva, 
zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy Pre túto funkčnú plochu boli 
územnoplánovacou dokumentáciou stanovené regulativy priestorového usporiadania ako sú 
koeficient zastavanosti urbanistického bloku 50%, maximálna výška zástavby urbanistického 
bloku 4 nadzemných podlaží, ktoré musia byť splněné. Na základe porovnania týchto limitov 
s projektovým riešením stavebný úrad konštatuje, že stavba nie je v rozpore s územnoplánovacou 
dokumentáciou. 

b) Veřejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chráněné osobitnými zákonmi, 
všeobecne závaznými vyhláškami, nariadeniami, závaznými časťami slovenských technických 
noriem a pod. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxativně vymedzený, ale stavebný úrad pri 
ich určení vychádza predovšetkým z ustanovenia § 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany 
zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov podfa toho, o aký druh stavby ide, na aký 
účel sa má změna časti stavby užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté a pod.. 
Požiadavky osobitných právnych predpisov sú povinné skúmať orgány verejnej správy, ktoré sú 
správnými orgánmi chrániacim zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy. Tieto posudzujú 
podklady rozhodnutia aj z hfadiska, či negativné účinky stavby a jej zariadenia nepřekračuj ú 
limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Požiadavky na verejnú dopravnú a 
technickú infraštruktúru riešili vlastníci sietí a zariadení technického vybavenia územia. Předložené 
stanoviská dotknutých orgánov nie sú zamietavé. Stanoviská, ktoré uplatnili dotknuté orgány boli 
vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia pre realizáciu stavby. 
K stavbě sa vyjádřili: 
MsÚ ODŽP L. Mikuláš stanoviskom č. 2012/00705-02-Bc zo dňa 2.3.2015, OÚ OCDPK Žilina 
stanoviskom č. OU-LM-OCDPK-2015/001813-002 zo dňa 16.2.2015 a OU-LM-OCDPK-
2015/003914-002 zo dňa 16.4.2015, OÚ OKR L. Mikuláš stanoviskom č. GÚ-LM-OKR-
2015/002670-002 zo dňa 9.3.2015, ORHZZ L. Mikuláš stanoviskom č. ORHZ-LMI-147/2015 zo 
dňa 2.3.2015, KPÚ Žilina stanoviskom č. KPÚZA-2015/14292-2/46250 zo dňa 8.7.2015, OÚ 
OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš rozhodnutím č. OÚ-LM-OSŽP-ŠVS-01024-3Mk. zo dňa 3.11.2015 , 
OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OSZP-2015/0124-002/LŠ zo dňa 
28.4.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOKaP L. Mikuláš stanoviskom č. OU-LM-OSZP-2015/2242-002-
VIT zo dňa 11.3.2015, SSE-D Žilina stanoviskom č. 4300025474 zo dňa 12.3.2015, LVS L. 
Mikuláš stanoviskom č. 3529/2015/MH zo dňa 16.7.2015, T-com Bratislava stanoviskom č. 
6611515482 zo dňa 15.7.2015, SPP-D Bratislava stanoviskom č. TI)/22652/PP/Hn/2015 zo dňa 
28.4.2015, 

Projektanti ako osoby s příslušným odborným vzděláním resp. oprávněním sú v zmysle § 46 
stavebného zákona zodpovědní za správnost' a úplnost' vypracovania dokumentácie stavby a aj za 
jej realizovatefnosť. Spracovatelia projektovej dokumentácie sú teda viazaní zákonmi a ďalšími 
všeobecne závaznými právnymi predpismi a sú povinní dbať, aby vytvořené diela nepoškodzovali 
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l'udské zdravie, přírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi. 
Stavebný úrad preto preskúmal či projektová dokumentácia bola spracovaná oprávněnými 
osobami. Projektovú dokumentáciu spracoval: 
Ing. Richard Urban autorizovaný stavebný inžinier v kategorií konštrukcie inžinierskyeh stavieb 

e) stavba je podmienená vybudováním technického vybavenia - odlučovačom ropných látok, 
ktorého stavbu povolil vodohospodářsky orgán 

d) pokial' v čase stavebného konania ešte nie je známy zhotovitel' stavby, pretože jeho výběr sa 
uskuteční buď podl'a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo podl'a Obchodného 
zákonníka ( obchodná veřejná súťaž), stavebný úrad stavbu povolí s podmienkou, že stavebník mu 
zhotovitel'a oznámi do 15 dní od ukončenia výběrového konania 

e) požiadavky na energetickú hospodárnosť sa týkajú budov a preto splnenie tejto požiadavky je 
bezpředmětné 

Posúdenie vyjádření účastníkov konania a ich námietok 
Námietky meboli uplatněné 

Ďalšie podklady 
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj : 
- plnomocenstvo zo dňa 20.12015 v spojem s plnomocenstvom zo dňa 22.1.2015 

Závěrečné zhrnutie 
Předložená žiadosť bola preskúmaná z hfadísk uvedených v § 62, 63 stavebného zákona. Pri 
posudzovaní žiadosti stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba po splnění uložených opatření 
bude respektovat' zachovanie stávajúceho stavu životného prostredia. Uskútočnenie stavby 
odsúhlasili najma čestný správný orgán, orgán bezpečnosti a ochraně zdravia pri práci, orgán 
štátnej vodnej správy a požiarneho dozoru. Rozhodnutie bolo závislé na vydaní stavebných 
povolení podmieňujúcich stavebných objektov a tieto boli vydané a sú právoplatné. Záměr nie je v 
rozpore so žiadnym predchádzajúcim rozhodnutím o území. Žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia nie je v rozpore so stanoviskami vydanými dotknutými orgánmi. Návrh je v súlade s 
ustanoveniami požiadaviek na výstavbu stanovených vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Stavebný úrad vyhodnotil podklady a bolo zistené, že umiestnením a uskutečněním 
stavby nie sú ohrozené veřejné záujmy chráněné stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani 
neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnost', 
nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' ( § 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. ). Stavebník je povinný zabezpečit' si vyznačenie doložky právoplatnosti na jeho 
vyhotovení stavebného povolenia. 

Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právně závazné pre právnych 
nástupcov účastníkov konania. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podfa § 61 ods. 4 stavebného zákona a imisí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správného orgánu z dóvodu vyvesením po dobu 15 
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dní na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a uverejnením na svojom webovom sídle na internete. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správný orgán zveřejňuje písomnosť súčasne aj 
iným spósobom v mieste obvyklým, najma na internete alebo v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka. 

Poučemie : 
Podl'a § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Město Liptovský 
Mikuláš prostredníctvom Spoločného úřadu územného rozhodovania stavebného poriadku 
vLiptovskom Mikuláši. Opodanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad, odbor cestnej dopravy 
apozemných komunikácií Liptovský Mikuláš. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

/.^ _ ^ 
•  V I \ &  Í  ! I  
' aj \ | A Ing. Ján feícháč, PhD. 

... í primátOT města 

Úradná tabul'a správného orgánu 

Vyvesené dňa Zvesené dňa Zverejnené iným spósobom 
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD * 
.......Q.3A.42 LIPTOVSJ<Ý_MlKULÁŠ __[L _/ 
Odtlačok úradnej pečíáťlřý-a podpis oprávnenej osopy 

Obdržia: 
Glut Marián, V Luhoch 659/10A, 031 01 Liptovský Mikuláš 
CFINVEST Liptovský Mikuláš s. r. o., Klariská 7, 811 03 Bratislava 
Slovfin s.r.o., Kopaničiarska 10, 851 01 Bratislava 
HANT BA a. s. Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica 
LIPTOV - REALITY s. r. o. V Luhoch 659/10A, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Z & T a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 
Slovenský pozemkový fond, Kollárova, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Mereššová Eleonora, Ovocinárska 1637/10, 054 01 Levoča 
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, Rázusa 104, 010 01 Žilina 
Ing. Richard Urban, R-PROJECT INVEST s.r.o. Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 

Na vedomie 
MsÚ ÚHA L. Mikuláš 
MsÚ odbor DŽP L. Mikuláš 
Krajský Pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 



11 

Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru, Námestie osloboditel'ov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 L. Mikuláš, 
Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Námestie osloboditel'ov 1, L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 


