
M Ě S T O  L I P T O V S K Ý  M I K U L Á Š  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: URaSP 2015/02152-03/Zt V Liptovskom Mikuláši 25.5.2015 
Vybavuje Ing.arch.Zuštinová 
Tel. 044/5565343 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Vec: 
Stavebník Matějková Mária, bytom Rosina 364, 013 22 Rosina zastúpená spoločnosťou 
JOPAING s.r.o., Ing. Jozefom Pavlíkom, Jilemnického 736/20, Liptovský Mikuláš 
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Přístupová cesta" 

S T A V E B N É  P O V O L E N I E  

Stavebník Matějková Mária, bytom Rosina 364, 013 22 Rosina zastúpená 
spoločnosťou JOPAING s.r.o., Ing. Jozefom Pavlíkom, Jilemnického 736/20, Liptovský 
Mikuláš podal dňa 31.3.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Přístupová komunikácia - 24 IBV Stošice", liniová stavba na pozemku parc.č. KN-C 
755/7, KN-C 1098/5 v katastrálnom území Okoličné, miestna časť Stošice. Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Město Lipt. Mikuláš, zastúpená primátorom města, příslušný stavebný úrad podPa § 
120 s použitím §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom poriadku ( 
stavebný zákon ) v znění neslcorších predpisov a §5 písm. a/ zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej 
správě pre územné piánovanie, stavebný poriadok abývanie a § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 
Zb o pozemných komunikáciách (čestný zákon) v znění neslcorších právnych úprav 
prerokoval žiadosť stavebníka podfa § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 
preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 

Stavba „Přístupová komunikácia - 24 IBV Stošice", liniová stavba na pozemku parc.č. 
KN-C 755/7, KN-C 1098/5 v katastrálnom území Okoličné, sa podl'a § 66 ods. 1 
stavebného zákona 

p o v o l ' u j e  

Pre stavbu bolo mestom Liptovský Mikuláš vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. ÚRaSP 2012/02997-03/Zt dňa 15.10.2012. 

Popis stavby: 
Přístupová komunikácia - vjazd avýjazd z obytnej zóny IBV s napojením na jestvujúci 
dopravný systém miestnej časti Stošice 

vetva „A" dížlca 295 m, vedená pozemkom parc.č. KN-C 1098/5, šířky 5,50 m, 
dvojpruhová so šířkou jazdných pruhov 2x2,75 m, funlcčná trieda C3, kategória MOU 
6,5/20 s povrchovou úpravou asfaltový betón 

- vetva „B" dížlca 247 m, vedená pozemkom parc.č. KN-C 755/7, šírlcy 3,50 m, 
dvojpruhová so šířkou jazdných pruhov 2x2,75 m, funlcčná trieda Dl kategória 
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upokojené komunikácie 6,0/20 s povrchovou úpravou zámková dlažba, ukončená 
obratiskom 
chodníky pre chodcov pozdlž vetvy „A" dížky 297 m avetvy „B" dížky 238 m 
(jednostranné) celkovej dížky 535 m 
parkovisko pre 12 osobných motorových vozidiel, celkovej plochy 175 m2 
odvedeni e povrchových vod do dažďových vsakovacích vpustí umiestnených v 
komunikácii 

v 

Clenenie stavby na stavebné objekty : podl'a projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť 
rozhodnutia 

Přístupová cesta s obratiskom 
Protihlukové opatrenia a opatrenia proti dynamickým účinkom spósobených 

prevádzkou dráhy 

Sposob doterajšieho využitia pozeinkov : 
parc.č. KN-C 1098/5 pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvoria 
parc.č. KN-C 755/7 pozemok vedený ako ostatné plochy, 
Súhlas na použitie pofnohospodárskeho pódneho fondu pre stavbu vydal: 
Nevyžaduje sa 

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval: 
Ing.Ján Mudrík, DESIGNCRAFT s.r.o., Vrbická 1948, Liptovský Mikuláš, autorizovaný 
stavebný inžinier č.opr. 2513*Z*I2 

v  
Clenenie stavby na stavebné objekty : 
Přístupová cesta s obratiskom 

Vlastníctvo k nehnutďnosti preukázané : 
Pozemku parc.č. KN-C 755/7 a KN-C 1098/5 podfa výpisu z listu vlastníctva č. 1805 
vydaného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, dňa 8.8.2014 je 
stavebník, Matějková Mária r.Valicová, bytom Rosina 364, 013 22 Rosina v celosti. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Podfa rozhodnutia o umiestnení stavby „24 individuálna bytová výstavba + 
občianska vybavenost' Stošice", ktoré vydalo město Liptovský Mikuláš dňa 
15.10.2012 rozhodnutím č. ÚRaSP 2012/02997-03/Zt 
Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
Stavba bude uskutočnená podfa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu. 
Pri stavbě budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb, 
příslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z. 
Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
Sposob uskutočňovania: dodávatefsky, firmou na základe výsledku výběrového 
konania. Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úřadu v termíne do 15 
dní od ukončenia výběrového konania zhotovitel'a stavby. 
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavby fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti 
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autorizovaným geodetom a lcartografom a vytýčenie předložit' na stavebnom úřade. 
Doklady o vytýčení priestorovej polohy předloží stavebník stavebnému úřadu pri 
kolaudácii. 
Stavebník je povinný oznámit' začatie stavby a na stavbě je potřebné viesť stavebný 
denník. 

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma 
z hl'adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie 
podmienky z lďadiska architektury: 
- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. 
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabul'u na viditel'nom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na lctorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, lcto bude 
stavbu uskutečňovat' a ktorý orgán a kedy stavbu povolil. 

- Manipulačný priestor je potřebné ohradit', označit' a zabezpečit' tak, aby nedošlo k úrazu 
okoloidúcich osob. 

- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej lilcvidáciu ohlásit' tunajšiemu úřadu ešte 
pred jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s ObÚ životného prostredia 
v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH. 

- Pred začatím stavebných prác stavebník je povinný předložit' stavebnému úřadu projekt 
organizácie výstavby s vyčleněním plochy pre zariadenie staveniska 

- Kompletně dodržať podmienlcy realizácie stavby v ochrannom pásme dráhy v súlade 
s podmienlcami Železnic SR č. 19876/2014/0420-2 zo dňa 11.9.2014, Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a SR, Selccia železničnej dopravy a dráh, odbor 
dráhový stavebný úrad Bratislava č. 19396/2014/C342-SŽDD/51579 zo dňa 21.8.2014, 
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeFstvo Žilina, selccia 
elektrotechniky a energetiky č. 14-174/2014/SEE-TO/2a. 15 zo dňa 26.8.2014, Energotelu 
a.s. Bratislava, prevádzka Žilina č. RT/MM14/634 zo dňa 2.9.2014, alco aj ostatných 
dotknutých orgánov a organizácií 

Stavebník je povinný požiadať stavebný úrad samostatnou žiadosťou s příslušnými 
doldadmi v súlade s § 8, 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a rozhodnutím města Liptovský 
Mikuláš č. ÚRaSP 2012/02997-03/Zt zo dňa 15.10.2012 o umiestnení stavby „24 
individuálna bytová výstavba + občianska vybavenost' Stošice" o vydanie stavebného 
povolenia stavby „Veřejné osvetlenie" 

Rozhodnutie, ktorým podl'a § 26 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách bola povolená 
stavba „Splašková lcanalizácia", „Dažďová kanalizácia", „Vodovod" vydal Okresný 
úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 
správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2014/003486-003/Vr dňa 19.6.2014. 

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
Okresně riaditeFstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inspektorát Liptovský 
Mikuláš vyjadrenie č. ORPZ-LM- ODI - 144-071/2014 zo dňa 2.7.2014 s podmienlcami 
a to: Práce je potřebné realizovat' v čo najlcratšom možnom čase, tak aby bola čo 
najmenej dotknutá bezpečnost' a plynulost' na dotlcnutej miestnej komunilcácií 
ul.Stošiclcej. Začiatolc prác je potřebné v dostatočnom předstihu oznámit' na ODI OR 
PZ Liptovský Mikuláš. Okresný dopravný inspektorát ORPZ v Liptovskom Mikuláši 
si vyhradzuje právo v případe potřeby zmeniť resp. Doplnit' uvedené dopravné 
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značenie. Dopravné značenie/zariadenie bude zhotovené a umiestnené v súlade s 
vyhl. MVSR č.9/2009, ktorou sa vykonává zákon NRSR č.8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a tiež v súlade s STN 018020 Dopravné značky na pozemných 
komunikáciách. Žiadatel' zodpovedá za funkčnost' a správnost' dopravného 
značenia/zariadenia. Připojením pozemných komunikácií 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. 

Okresné riaditefstvo hasičského a záchramiého zboru Liptovský Mikuláš vyjádřením 
pod č. ORHZ-LMI-397/2012 zo dňa 10.5.2012 bez pripomienok. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej správy odpadového hospodárstva vyjádřením pod č. OU-LM-OSZP 
2014/005840-002/Por zo dňa 4.7.2014 a to: 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. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné 
odovzdať len oprávnenej osobě v zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné 
upřednostnit' ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnotenie 
stavebného odpadu) pred zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku je 
potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečit' ho 
zbernou nádobou (napr. vefkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne 
iným vhodným spósobom, lctorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hned' odvážať. Bitúmenové zmesi je potřebné zhodnotit' v povolenom 
zariadení. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím č. OU-LM-
PLO-2014/003472-3/IVA zo dňa 19.5.2014 k zmene kultúry pozemku parc.č. KN-C 
755/7 

Energotel a.s. Bratislava, prevádzka Žilina vyjádřením č. RT/MM14/634 zo dňa 
2.9.2014 spodmienkou a to: stavba zasahuje podzemné telekomunikačně vedenia 
v správě Steredoslovenská energetika a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava, ktoré sme 
zakreslili informativně do priloženej PD. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie, 
v ktorom budú určené podmienky a normy križovania. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej 
dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava závazným stanoviskom č. 
19396/2014/C342-SŽDD/51579 zo dňa 21.8.2014 na vykonáváme činnosti 
v ochrannom pásme dráhy s určením podmienok a to: Stavba bude realizovaná v 
súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je přílohou tohto stanoviska. 
Případné změny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 
MDYRR SR. Realizáciou stavby nesmie byť ohrožovaná ani narušená stabilita a 
odvodnenie železničného telesa. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým 
účinkom spósobených prevádzlcou dráhy. Stavba v OPD musí vyhovovat' všetkým 
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bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. Po ukončení prác uviesť terén v 
blízkosti dráhy do primerane povodného stavu. Stavebníčka je povinná dodržať 
podmienky stanovené v záváznom stanovisku ZSR - GR, Odboru expertízy, 
Klemensova 8, Bratislava č.16394/2014/0420-2 zo dňa 09.06.2014. Vlastník 
(uživatel') stavby je povinný stavbu udržiavať a prispósobovať pravidlám technickej 
prevádzky železnic a dráhovým predpisom tak, alco si to vyžaduje stavba a tak, aby 
bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. Toto stanovisko nenahradzuje 
povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbě. Toto stanovisko 
platí dva roky od jeho vydania. 

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditel'stvo, odbor expertízy 
súhrnným stanoviskom č. 19876/2014/0420-2 zo dňa 11.9.2014 s podmienkami a to: 
Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splněné požiadavky 
uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR - OR Žilina, pri 
zabezpečovaní podkladov pre projelctovanie a realizáciu stavby: riešiť pri styku 
(súbeh) v záujmovom území ochranu podzemných silnoprúdových kábelových 
vedení (6 lcV) v správě SEE (respektovat' ochr. pásma trás lcáblov ŽSR, trasy 
ponechat' vol'né - přístupné), stavbu prispósobiť dráhovým predpisom a normám STN 
EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy. Případné 
změny stavby objektu, alebo jeho situovania je potřebné vopred prejednať s ŽSR -
OR Žilina. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR 
v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Žilina, SEE a vykoná potřebné opatrenia na 
ich ochranu podPa pokynov správců. Výkopové práce v ochrannom pásme 
podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručně za dozoru správců. Stavebník 
oznámi termín začatia a ukončenia prác v obvode dráhy na ŽSR - OR Košice, SMSU 
L.Mikuláš. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby 
zabezpečit', aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a 
nenarušila zariadenia a stavby dráhy. Stavebník je povinný realizovat' stavbu a 
vykonat' opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka. Skládky 
stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovat' 
mimo pozemku ŽSR. Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDVRR SR 
Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre 
udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy. 

- Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeFstvo Žilina, sekcia 
elektrotechniky a energetiky vyjádřením č. 14-174/2014/SEE-TO/2a. 15 zo dňa 
26.8.2014 s pripomienkami a to: nakoFlco v blízkosti záujmovej oblasti prechádza 
podzemně káblové vedenie VN 6kV (typ: AYKCY3x35mm2- příloha č.l -
orientačně zakreslené), ktoré slúži pre napájanie rozvodu zabezpečovacieho 
zariadenia. Požadujeme dodržať ZZ č.251/2012_v ochrannom pásme vonkajších 
podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané zriaďovať 
stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používat' osobitne ťažké 
mechanizmy. Požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších 
podzemných elektrických vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávat' 
bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovatePa elektrických vedení zemné práce a 
iné činnosti, ktoré by mohli ohrozit' elektrické vedenia, spoPahlivosť a bezpečnost' 
prevádzky, připadne sťažiť přístup k elektrickým vedeniam. Na existujúce podzemné 
vedenia požadujeme dodržať Z.7, č.251/2012, ochranné pásmo vonlcajšieho 
podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných lcáblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto 

5 



vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napatí do 110 kV vrátane 
vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. 

Město Liptovský Mikuláš rozhodnutím č. ŽPD-2014/05027-002/HN zo dňa 
1.8.2014 o připojení prístupovej komunikácie na miestnu komunikačnú sieť. 

Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad, útvar cestnej dopravy pozemných 
komunikácií a veřejných priestranstiev vyjádřením č. ŽPD-2014/04482-
002/HN zo dňa 31.7.2014 a to: bez pripomienok. Pred vydáním kolaudačného 
rozhodnutia požadujeme požiadať město Liptovský Mikuláš ako příslušný 
čestný správný orgán o určenie použitia trvalého dopravného značeni a. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
Neboli předložené 

Stavba nesmie byť 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, lcedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenie stavby oznámit' stavebnému úřadu a požiadať s příslušnými dokladmi o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, nakoťko končenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 
stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona závazné pre právnych nástupcov 
konania. 

O d ó v o d n e n i e :  

Stavebník Matějková Maria, by tom Rosina 364, 013 22 Rosina zastúpená 
spoločnosťou JOPAING s.r.o., Ing. Jozefom Pavlíkom, Jilemnického 736/20, Liptovský 
Mikuláš podal dňa 31.3.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Přístupová koinunikácia - 24 IBV Stošice", liniová stavba na pozemku parc.č. KN-C 
755/7, KN-C 1098/5 v katastrálnom území Okoličné, miestna časť Stošice. Uvedeným 
dňom bolo začaté stavebné lconanie. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hPadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63 a § 64 stavebného 
zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutečněním (ani budúcim 
užíváním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu určené § 47 stavebného zákona ako aj podmienlcy rozhodnutia o 
umiestnení stavby, vydaného mestom Liptovský Mikuláš dňa 15.10.2012 pod č. ÚRaSP 
2012/02997-03/Zt a nie je v rozpore so zámermi rozvoja města Liptovský Mikuláš. 
K stavbě bolo vydané vyjadrenie Okresného riaditePstva Policajného zboru, Okresný dopravný 
inspektorát Liptovský Mikuláš vyjadrenie č. ORPZ-LM- ODI - 144-071/2014 zo dňa 2..7.2014, 
Okresného riaditePstva hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš č. ORHZ-LMI-
397/2012 zo dňa 10.5.2012, Okresného úřadu Liptovský Mikuláš odboru starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. OÚ-LM-OSZP 
2014/005840-002/Por zo dňa 4.7.2014, rozhodnutie Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, 
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pozemkový a lesný odbor č. OU-LM-PLO-2014/003472-3/IVA zo dňa 19.5.2014, vyjadrenie 
Energotelu a.s. Bratislava, prevádzka Žilina č. RT/MM14/634 zo dňa 2.9.2014, závazné 
stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj a SR, Sekcia železní čnej 
dopravy adráh, odbor dráhový stavebný úrad Bratislava Č.19396/2014/C342-SŽDD/51579 
zo dňa 21.8.2014, súhrnné stanovisko Železnic Slovenskej republiky Bratislava, Generálne 
riaditeFstvo, odbor expertízy č. 19876/2014/0420-2 zo dňa 11.9.2014, vyjadrenie Železnic 
Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeFstvo Žilina, sekcia elektrotechniky 
a energetiky č. 14-174/2014/SEE-TO/2a,15 zo dňa 26.8.2014, rozhodnutie města 
Liptovský Mikuláš č. ŽPD-2014/05027-002/HN zo dňa 1.8.2014, vyjadrenie města 
Liptovský Mikuláš, Městský úrad, útvar cestnej dopravy pozemných komunikácií 
a veřejných priestranstiev č. ŽPD-2014/04482-002/HN zo dňa 31.7.2014. 

Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, lctoré by bránili povoleniu stavby. 

P o u č e n i e : 
Toto rozhodnutie je veřejnou vyhláškou apodl'a § 26 zákona 71/67 Zb. o správnom 

konaní v znění neskorších predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň 
zverejnenia je dňom doručenia. 

Správný orgán zveřejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spósobom. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítává v súlade s § 27 
ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov deň, keď došlo 
ku skutečnosti určujúcej začiatok lehoty, t,j, deň, keď bola veřejná vyhláška vyvesená 
a zverejnená. 

PodFa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 
možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 správného zákona sa podává v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podáním na Město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného 
obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Olcresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeFov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš. 
Ale toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní 
nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 

primátor města 
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Doručuje sa 
JOPAING s.r.o., Ing. Jozef Pavlík, Jilemnického 736/20, Liptovský Mikuláš 
Žiaranová Zita, Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Rezidencia Liptov, s.r.o., Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
AGRIA Liptovský Ondřej a.s., Liptovský Ondřej 126, 032 04 Liptovský Ondřej 

Doručenie veřejnou vyhláškou - vlastníci susedných nehnutefností, pozemkov parc.č. 
755/213 -237 

Na vedomie 
Matějková Mária, Rosina 364, 013 22 Rosina 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ul. Kollárova č.2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek št.správy ochrany prírody 
a krajiny, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditcPov č. 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Liptovský 
Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
Energotel a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Veřejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Ministerstvo obrany SR, správa nehnutefného majetku a výstavby, Banská Bystrica 
Městský úrad, oddelenie ŽP, dopravy a VP, Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo PZ, ODI, Ul. Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 

Úradny záznam 
Veřejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli města /obce dňa : 
Veřejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule města /obce dňa : 
Oznámené inýrn spósobom v mieste obvyklým : 
(web stránka, rozhlas, lokálně TV, a iné miestne rnédiá ) 
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby : 

- 2 -06- 2015 
1 7 -06- 2015 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ME8TSKÝ ÚRAD 

SS1 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  
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