
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Číslo: ÚR a SP 2015/05701-04/Šar Liptovský Mikuláš: 28.12.2015 

Stavebník: SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739 
v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 
2. Etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, Majeríkova a okolie, UO 00148". 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

S T A V E B N É  R O Z H O D N U T I E  

Stavebník SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 
35 910 739 v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice podal dňa 12.10.2015 
na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 
2. Etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, Majeríkova a okolie, UO 00148", na pozemkoch 
liniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Město Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom města, ako příslušný stavebný úrad podťa 
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších 
predpisov (stavebný zákon) a § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
v stavebnom konaní a po preskúmaní podPa ustanovenia § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol 
takto: 

Stavba: „Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 2. Etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, 
Majeríkova a okolie, UO 00148", na pozemkoch liniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš sa 
podfa § 66 ods.l stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o l ' u j e .  

Popis povol'ovanej stavby: 
Predmetom stavby je obnova jestvujúcich plynovodov a prípojok z materiálu PE-Liten za 

potrubia z materiálu PE 100 RC v intraviláne města Liptovský Mikuláš na uliciach: Majeríkova, 
Rumanova, Přídavky, Sládkovičova, Kuzmányho, Školská, Hviezdoslavova a Bottova z dóvodu 
ich nevyhovujúceho technického stavu. Obnovené plynárenské zariadenia budú vedené 
v póvodných trasách, resp. v ochrannom pásme póvodných plynovodov. Obnovením 
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plynárenských zariadení sa zabezpečí bezpečná dodávka plynu a bude kapacitně pokrytý 
existujúci stav odberov plynu, ako aj předpokládaný ďalší rozvoj. Celková dlžka obnovovaných 
plynovodovje 2 126 m. 

Predmetná stavba má v zmysle § 43a ods.3 písm. f) stavebného zákona charakter inžinierskej 
stavby. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 01 - STL PE Plynovody 
SO 02 - STL PE Pripojovacie plynovody 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Projektová dokumentáciu vypracoval Ing. Erik Jarsch, SPP - distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 
44/b, 825 11 Bratislava 26, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 5765*A2 
v októbri 2015. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnost' 
a úplnost' vypracovania projektovej dokumentácie podl'a § 45 ods.2 stavebného zákona a aj 
za jej realizovatel'nosť. 

- Stavba bude uskutočnená podPa predloženej projektovej dokumentácie overenej tunajším 
stavebným úradom. Případné změny móžu byť uskutočnené len na základe 
predchádzajúceho povolenia stavebného úřadu v zmysle § 68 stavebného zákona. 

- Stavba bude vykonávaná dodávatefsky a zhotovitel' stavby bude určený vo výberovom 
konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výběrového konania oznámit' 
stavebnému úřadu zhotovitďa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonáváme tejto činnosti. 

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 
V případe nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred 
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie. 

Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať tieto podmienky: 
Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby a zabezpečí ich ochranu. 

- Počas výstavby prispósobiť prekrytie výkopov a ich zabezpečenie potřebám občanov, 
hlavně na miestach sústredeného pohybu peších. 

- Pri realizácii stavby a pri súbehu a křižovaní s inými inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 
6005, STN 38 6413, STN 73 6822, právně a bezpečnostné předpisy. 

- Pred zasypáním odkrytých inžinierskych sietí je stavebník povinný přizvat' správcov 
dotknutých inžinierskych sietí kvóli kontrole nepoškodenosti ich vedenia. 

- Pri uskutečňovaní stavby je potřebné dodržané předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osob na stavbě, dodržiavať příslušné 
ustanovenia § 43d a § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu. 

- Pri výstavbě musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a příslušné 
technické normy. Pri výstavbě musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znění neskorších 
predpisov a doplnění niektorých zákonov a používat' materiál vyhovujúci platným normám 
v zmysle § 43f stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu investor předloží doklady 
o vhodnosti použitých výrobkov). 

- Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutečňovaní stavebných prác nedošlo ku 
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spósobeniu škody na cudzích nehnutePnostiach a majetku. 
Stavebné práce realizovat' tak, aby stavebnou činnosťou neboli nadmeme narušované 
a obmedzované práva vlastníkov, nájomcov a užívatefov susedných nehnutePností. 

- Počas stavebných prác investor zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované 
miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. 

- Bez zvláštneho povolenia správců komunikácie je zakázané skladovanie materiálu na 
veřej nom priestranstve. 

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytyčenie stavby fyzickou alebo právnickou 
osobou oprávněnou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné 
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom 
a kartografom a předložit' na stavebný úrad. 
Počas výstavby zaistiť bezpečnost' pešej aj vozidlovej dopravy v dotyku so staveniskom 
a zabezpečit' přístup k dotknutým okolitým nehnutePnostiam. 
Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad přípustná mieru nebolo narušené 
užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky a chodcov. 

- V štádiu realizácie stavby je investor povinný dodržať všetky podmienky uvedené 
v súhlasoch, vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov. 

- Stavebník je povinný podPa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámit' začatie 
stavby příslušnému stavebnému úřadu. 
Stavebník je povinný podPa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona stavbu na viditePnom 
mieste označit' štítkom, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatePa, stavebný dozor, 
termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum 
stavebného povolenia. 

Dodržanie požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, města a vlastníkov 
sietí a zariadení technického vybavenia: 

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, oddelenie DPPRza vo vyjádření pod č. DPPRza/05/08/2015-
DBzodňa 05.08.2015: 

- Súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie. 

Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica v odbornom stanovisku pod č. 3316/2/2015 zo dňa 
19.10.2015: 

Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 
Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou móže byť uvedené do prevádzky až 
po vykonaní skúšok podPa vyhl. č. 508/20009 Z.z. 
Toto odborné stanovisko předložte inspektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skáške pred 
uvedením plynovodov a přípoj ok plynu vyhotovených z nekovového materiálu do 
prevádzky. 
DodávateP bude informovat' Technická inšpekciu, a.s., pracovisko Banská Bystrica 
o každej zmene, ktorá móže ovplyvniť bezpečnost' tohto zariadenia. 

Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy v upravenom záváznom stanovisku pod č. 
ŽPD-2015/00931 -004/POR zo dňa 08.12.2015: 

Súhlasí so spósobom obnovy inžinierskej siete - plynovodov na pozemkoch města, v k.á. 
Liptovský Mikuláš, v telesách miestnych komunikácií města Liptovský Mikuláš 
s naledovnými podmienkami: 
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ul. Hviezdoslavova od křižovatky s ul. Čsl. Brigády po křižovatku s ul. Kuzmányho -
otvoreným výkopom v mestskej zeleni, telesá vjazdov dať do póvodného stavu, chránit' 
vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu; 

křižovatka ul. Hviezdoslavovej a ul. Čsl. Brigády - otvoreným výkopom v telese vozovky 
křižovatky, vrchnú krytovú vrstvu zrealizovat' s presahom min. 50 cm po stranách 
výkopovej ryhy; 

ul. Kuzmányho od křižovatky s ul. Soltésovej po křižovatku s ul. Školskou - otvoreným 
výkopom v telese chodníka, vrchnú krytovú vrstvu chodníka zrealizovat' AC v celej šírke 
chodníka (chodník je úzky), priečny překop vozovky realizovat' pretlakom alebo pri 
priečnom otvorenom překope preplátovať vrchnú krytovú vrstvu vozovky min. 25 cm po 
stranách výkopovej ryhy, chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu; 
křižovatka ul. Kuzmányho s ul. Školskou - pretlakom alebo otvoreným výkopom v telese 
vozovky křižovatky, vedenom v póvodnej krytovej vrstvě ul. Kuzmányho (trasu upravit' 
tak, aby nevznikol zásah do ul. Školskej), preplátovať vrchnú krytovú vrstvu vozovky min. 
50 cm po stranách výkopovej ryhy; 

ul. Školská v úseku od ul. 1. mája po křižovatku s ul. Čsl. brigády - celá miestna 
komunikácia bola rekonstruovaná v roku 2012 s využitím příspěvku z euróvskvch fondov 
a realizačnei svoločnosti ešte vlvnie záručná doba. Zásah do ulice Školskej podlieha 
schváleniu zo strany sprostredkovatelského orgánu pod riadiacim orsánom - VlJC Žilina -
zmeniť trasovanie plynovodu z kraja vozovky do chodníka na východnej straně ulice, 
obnova krytovej vrstvy chodníka zo zámkovej dlažby - do póvodného stavu v celej šírke 
chodníka, priečne prekopy vozovky len pretlakom; vylučuje sa zásah do asfaltového 
krytu vozovky a cestných obrubníkov, napojenie na jestvujúci plynovod na ul. Čsl. 
Brigády v nezrekonštruovanom úseku; 

ul. Kuzmányho od křižovatky s ul. Školskou po křižovatku s ul. Tranovského - otvoreným 
výkopom v telese chodníka, vrchnú krytovú vrstvu chodníka zrealizovat' z AC v celej šírke 
chodníka (chodník je úzky), priečne prekopy vozovky realizovat' pretlakom alebo pri 
priečnom otvorenom překope preplátovať vrchnú krytovú vrstvu vozovky min. 25 cm po 
stranách výkopovej ryhy, priečne prekopy v chodníkoch pretlakom alebo otvoreným 
výkopom a vrchnú krytovú vrstvu zAC preplátovať s presahom min. 25 cm po stranách 
výkopovej ryhy, chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu; 

křižovatka ul. Kuzmányho a ul. Tranovského - otvoreným výkopom v telese vozovky 
křižovatky (v priestore priechodu pre chodcov), vrchnú krytovú vrstvu vozovky křižovatky 
v priestore priechodu pre chodcov zrealizovat' z červenej zámkovej dlažby hr. 80 mm na 
betónovom podklade vystuženom karisieťami, v celej šírke priechodu pre chodcov (min. 
3,0 m - aj s vodiacimi pásmi pre nevidiacich), ohraničit' čestnými obrubníkmi, napojenie na 
póvodný plynovod vykonat' len v mieste, kde dojde k úpravě zámkovou dlažbou; 

ul. Sládkovičova od křižovatky s ul. Šoltésovej po křižovatku s ul. Tranovského - otvoreným 
výkopom v mestskej zeleni, vjazdy dať do póvodného stavu, priečne prekopy vozovky 
realizovat' pretlakom alebo pri priečnom otvorenom překope preplátovať vrchnú krytovú 
vrstvu vozovky min. 50 cm po stranách výkopovej ryhy, chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú 
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zeleň dať do póvodného stavu; 

křižovatka ul. Sládkovičovej s ul. Tranovského - vozovku křižovatky pretlakom alebo pri 
priečnom otvorenom výkope preplátovať vrchnú krytová vrstvu vozovky min. 50 cm po 
stranách výkopovej ryhy, chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do póvodného stavu; 

ul. Kuzmányho od křižovatky s ul. Tranovského po křižovatku s ul. Pišútovou - otvoreným 
pozdížnym výkopom v telese chodníka, vrchnú krytová vrstvu chodníka zrealizovat' zo 
zámkovej dlažby v celej šírke chodníka, vjazdy dať do póvodného stavu, priečny překop 
vozovky realizovat' len pretlakom, chránit' vzrastlá zeleň a ostatná zeleň dať do póvodného 
stavu, (úsek miestnej komunikácie - vozovka a chodník - bol komplexně rekonstruovaný 
v roku 2014, dodáváte 1'skej firmě plynie záručná doba, odporúčame nový plynovod vtlačit' 
do póvodného vedenia, v případe akéhokolvek zásahu do nového asfaltového krytu vozovky 
ul. Kuzmányho požadujeme úpravu celej šířky vozovky); 

křižovatka ul. Kuzmányho s ul. Pišútovou - pretlakom alebo otvoreným výkopom v telese 
vozovky křižovatky mimo novozrekonštruovaného úseku ul. Kuzmányho (úsek miestnej 
komunikácie ul. Kuzmányho - vozovka a chodník - bol kompletně rekonštruovaný v roku 
2014, dodáváte (skej firmě plynie záručná doba); 

ul. Pišútova - otvoreným pozdížnym výkopom v telese chodníka, vrchná krytová vrstvu 
chodníka zrealizovat' z AC v celej šírke chodníka (chodník je ázky) alebo otvoreným 
pozdížnym výkopom v telese vozovky, vrchná krytová vrstvu vozovky z AC, preplátovať 
v celej šírke jazdného pruhu (vozovka je vo veťmi dobrom stave), priečne prekopy 
vozovky realizovat' pretlakom, priečne prekopy v chodníkoch pretlakom alebo otvoreným 
výkopom a vrchná krytová vrstvu zrealizovat' z AC, s presahom min. 25 cm po stranách 
výkopovej ryhy, vjazdy dať do póvodného stavu; 

křižovatka ul. Pišútovej s ul. Rumanovou - zmeniť trasovanie plynovodného potrubia -
plynovodné vedenie neukladať priamo v križovatke, ale vedenie uložit' do otvoreného 
výkopu v chodníku pri Táhlého parku, vrchná krytová vrstvu chodníka zrealizovat' z AC 
v celej šírke chodníka (nové trasovanie plynovodného vedenia, chodník je ázky), chránit' 
vzrastlá zeleň a ostatná zeleň dať do póvodného stavu; 

ul. Sládkovičova od křižovatky s ul. Pišútovou - otvoreným pozdížnym výkopom v telese 
chodníka, vrchná krytová vrstvu chodníka z AC v celej šírke chodníka (chodník je ázky 
a krátký); 

křižovatka ul. Pišútovej s ul. Sládkovičovou - otvoreným výkopom v telese vozovky 
křižovatky. Vrchná krytová vrstvu vozovky zAC, preplátovať min. 1 m po stranách 
výkopovej ryhy; 

ul. Rumanova od parku pri križovatke s ul. Pišútovou po křižovatku s ul. Hodžovou -
otvoreným pozdížnym výkopom v mestskej zeleni, chránit' vzrastlá zeleň a ostatná zeleň 
dať do póvodného stavu alebo otvoreným pozdížnym výkopom v telese chodníka, vrchná 
krytová vrstvu chodníka zrealizovat' z AC v celej šírke chodníka (chodník je ázky) alebo 
otvoreným pozdížnym výkopom v telese vozovky, vrchná krytová vrstvu vozovky 
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preplátovať v celcj šírke jazdného pruhu (vozovka je v dobrom stave), priečne prekopy 
vozovky realizovat' pretlakom, priečne prekopy v chodníkoch pretlakom alebo otvoreným 
výkopom a vrchnú krytovú vrstvu zrealizovat' zAC s presahom min. 25 cm po stranách 
výkopovej ryhy, vjazdy dať do póvodného stavu; 

ul. Přídavky od křižovatky s ul. Rumanovou po křižovatku s ul. Podtatranského - otvoreným 
pozdlžnym výkopom v telese chodníka, vrchnú krytovú vrstvu chodníka zrealizovat' z AC 
v celej šírke chodníka (chodník je úzky) alebo otvoreným pozdlžnym výkopom v telese 
vozovky, vrchnú krytovú vrstvu vozovky preplátovať min. 50 cm zo západnej strany 
výkopovej ryhy a z východnej strany výkopovej ryhy po čestný obrubník, priečne prekopy 
vozovky realizovat' pretlakom, priečne prekopy v chodníkoch pretlakom alebo pri priečnych 
otvorených prekopoch preplátovať vrchnú krytovú vrstvu chodníka min. 25 cm po stranách 
výkopovej ryhy, vjazdy dať do póvodného stavu; 

ul. Hodžova od křižovatky s ul. Rumanovou po křižovatku s ul. Majeríkovou - otvoreným 
pozdlžnym výkopom v telese vozovky, vrchnú krytovú vrstvu vozovky preplátovať v celej 
šírke jazdného pruhu (dopravné významná miestna komunikácia), priečne prekopy vozovky 
realizovat' pretlakom alebo pri priečnych otvorených prekopoch preplátovať vrchnú krytovú 
vrstvu vozovky min. 50 cm po stranách výkopovej ryhy, priečne prekopy v chodníkoch 
pretlakom alebo otvoreným výkopom a vrchnú krytovú vrstvu zrealizovat' z AC, s presahom 
min. 25 cm po stranách výkopovej ryhy, chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do 
póvodného stavu; 

ul. Majeríkova od křižovatky s ul. Hodžovou - chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú zeleň dať do 
póvodného stavu, otvoreným pozdlžnym výkopom v telese chodníka, vrchnú krytovú vrstvu 
chodníka zrealizovat' z AC v celej šírke chodníka (úzky chodník) alebo otvoreným 
pozdlžnym výkopom krajom telesa vozovky, vrchnú krytovú vrstvu vozovky preplátovať od 
okraja vozovky a min. 100 cm od okraja výkopovej ryhy k středu vozovky, priečne prekopy 
vozovky realizovat' pretlakom, priečne prekopy v chodníkoch pretlakom alebo otvoreným 
výkopom a vrchnú krytovú vrstvu zrealizovat' s presahom min. 25 cm po stranách 
výkopovej ryhy, vjazdy dať do póvodného stavu. 

- ul. Jilemnického - otvoreným priečnym výkopom v telese odstavnej plochy a v telese 
chodníka, vrchnú krytovú vrstvu odstavnej plochy a chodníka zo zámkovej dlažby dať do 
póvodného stavu, otvoreným pozdlžnym výkopom v spevnenej ploché a v zeleni za 
bytovými domami ul. Bottova dať do póvodného stavu, chránit' vzrastlú zeleň a ostatnú 
zeleň dať do póvodného stavu; 

Všeobecné podmienky: 
vjazdy a vstupy z miestnych komunikácií na susedné nehnuteťnosti upravit' asfaltobetónom 
alebo zámkovou dlažbou, 
dočasná úprava otvorených prekopov miestnych komunikácií s krytovou vrstvou z AC: 

• asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obal', kamenivo AR(AOK) 120 mm 
• spojovací postrek 0,5 kg/m2 

• únosnost' pláne zásypu pod vozovkou min. 45 MPa 
• zásyp štrkodrvou fr. 0-45 min. 560 mm 
• výstražná fólia žitá 
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• zásyp štrkodrvou fr. 0-45 min. 120 mm 
• pieskový obsyp potrubia min. 200 mm 
• plynovodně vedenie 
• pieskové lóžko min. 150 mm 

finálna úprava otvorených prekopov miestnych komunikácií s krytovou vrstvou z AC: 
• obrusná vrstva AC11 hrůbky 50 mm 
• samolepiaca sklolaminátová výstužná geomreža do asfaltových povrchov vozoviek 

v celej šírke obrusnej vrstvy 
• spojovací postrek 0,5 kg/m2 

• ložná vrstva AC11 hrůbky 50 mm 
• spojovací postrek 0,5 kg/m2 

• podkladová vrstva AC 16 min. 80 mm 

Finálnu úpravu otvorených prekopov miestnych komunikácií realizovat' až po dokonalom 
sadnutí zásypu výkopovej ryhv - min. 6 mesiacov od realizácie dočasnej úpravy povrchu 
prekopov. 

hrúbka podkladovej vrstvy pri otvorených prekopoch miestnych komunikácií min. 80 mm 
z AC16, šířka prekladania podkladovej vrstvy po stranách výkopovej ryhy min. 10 cm (pri 
překládání vrchnej krytovej vrstvy min. 25 cm), resp. min. 25 cm (pri překládání vrchnej 
krytovej vrstvy min. 50 cm a viac), 

- hrúbka vrchnej krytovej vrstvy pri otvorených prekopoch miestnych komunikácií min. 2 x 
50 mm z AC 11, šířka prekladania po stranách výkopovej min. 25 cm; alebo min. 2 x50 cm 
z AC11 (obrusná + ložná vrstva), šířka prekladania po stranách výkopovej ryhy min. 25 cm; 
alebo min. 2 x 50 mm z ACH (obrusná + ložná vrstva), šířka prekladania po stranách 
výkopovej ryhy 50 cm; alebo ak sa požaduje prekladať viac ako 50 cm, 1 x 50 mm z AC11 
(ložná vrstva), šířka prekladania po stranách výkopovej ryhy 50 cm a 1 x 50 mm 
z AC11 (obrusná vrstva) v požadovanej šírke prekladania, 

- podkladová vrstva chodníka zo zámkovej dlažby z prostého betonu hrůbky min. 150 mm 
s presahom min 20 cm po bokoch výkopovej ryhy, 

- zásyp výkopových rýh v spevnených plochách chodníkov aj pozemných komunikácií 
požadujeme zasypat' štrkodrvou fr. 0-45 so zhutněním po vrstvách až po podkladová vrstvu 
spatných povrchov, 

- hrúbka vrstiev v asfaltovom chodníku podkladová 8 mm a vrchná 50 mm, 
- vymeniť stavebnými prácami poškodené čestné resp. parkové obrubníky a prídlažbu, 

obnovit' stavbou poškodené vodorovné dopravné značenie, 
- ostatnú zeleň dať do póvodného stavu - navezenie min. 150 mm ornice, zbavenie povrchu 

skál a osiatie trávou. 

Výkopové práce je potřebné vykonávat' v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie, článkom 4.2.4 a to: HÍbenie výkopov sa nesmie vykonávat' 
v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečit', musí sa výkop 
vykonávat' ručně a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od paty kmeňa. Pri hlbení výkopov sa nesmú 
prerušiť kořene hrubšie ako 3 cm. Kořene sa móžu prerušiťjedine rezom, pričom sa režné miesta 
zahladia a ošetria. Jedná sa hlavně o vzrastlé, hodnotné a zdravé stromy. 

Za dřeviny, ktoré budú kvóli obnově (rekonštrukcii) plynovodov a plynovodných prípojok 
vyrúbané, resp. následkom výkopových prác zničené do dvoch rokov od uskutočnenia výkopu, 
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bude tunajší správný orgán žiadať náhradu spoločenskej hodnoty v zmysle Přílohy č. 33 a č. 35 
Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonává zákon č. 543/2002 Z.z. Taktiež 
upozorňujeme, že podPa § 47 ods.l zákona č. 543/2002 Z.z. sa zakazuje poškodzovať aničiť 
dřeviny, za čo orgán ochrany prírody móže podnikatefovi alebo právnickej osobě uložit' pokutu 
do 23 235,74 eur, v zmysle § 90 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona. 

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať město Liptovský Mikuláš 
o povolenie na zvláštně užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie) z dóvodu 
obnovy plynovodných vedení v ich telesách, ktoré vydá čestný správný orgán na základe 
vydaného stavebného povolenia stavby a písomnej žiadosti, ku ktorej bude doložené vyjadrenie 
Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasená situácia 
dočasného dopravného značenia. 

Město Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo upravit' vyššie uvedené podmienky po vytýčení 
inžinierskych sietí a po obhliadke miest užívania vykonanej pred vydáním povolenia na zvláštně 
užívanie miestnych komunikácií. 

V lokalitách obnovy plynovodov sa nachádzajú podzemné siete veřejného osvetlenia. Pred 
začatím stavebných prác je investor povinný požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš o ich vytýčenie. 

V případe záujmu města o iné alebo rozsiahlejšie povrchové úpravy dotknutých 
miestnych komunikácií, město tieto vykoná po dohodě s investorom v svojom mene, za 
finančnej spoluúčasti investora SPP - Distribúcia, a.s., ktorá bude daná v rozsahu 
naplánovaných, predpísaných a nezrealizovaných povrchových úprav investorom. 

v 

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku pod č. KPUZA-2015/6056-
2/12214/FUR zo dňa 24.02.2015: 

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit' 
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný 
dohfad stavby formou obhliadky jej výkopov zhfadiska výskytu možných archeologických 
nálezov. 

- Ak počas stavebných prác dojde k akémukolVek archeologickému nálezu hmotnej alebo 
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov, starších architektur, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 
jDozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu 
Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

- Požiadavky určené v tomto závaznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového 
zákona, vzhfadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposial' nepreskúmanej 
archeologickej lokality. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového 
úřadu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podfa § 127 ods. 1 a 2 stavebného 
zákona příslušný stavebný úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom podmienky 
zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového 
záchranného archeologického výskumu. 

- Podfa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") 
v případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovědná za vykonávanie prác ihned' ohlásit' nález krajskému pamiatkovému 
úřadu. Nález sa musí ponechat' bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 
alebo ním poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým 
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úradom je nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najma 
zabezpečit' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial' o ňom 
nerozhodne stavebný úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický 
nález móže vyzdvihnut' a premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 
oprávněná osoba metodami archeologického výskumu. 

- V súlade s § 44a pamiatkového zákona závazné stanovisko podPa § 30 ods. 4 pamiatkového 
zákona po uplynutí troch rokov odo dna jeho vydania stráca platnost', ak nedošlo k jeho 
použitiu na účel, na ktorý je určené. 

Okresné riaditePstvo HaZZ Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. ORHZ-LM-541/2015 zo 
dňa 06.08.2015: 

- K uvedenej stavbě obnovy plynovodov nemá námietky. 
- V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 6 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní stavieb 
v znění neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na diaVkovody horVavých 
kvapalín, skvapalnených plynov a rozvody plynu, t.j. nevypracovává sa riešenie 
protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK vo vyjádření pod č. OU-LM-OCDPK-
2015/001964-002 zo dňa 17.02.2015: 

- Súhlasí s vydáním stavebného povolenia pre navrhovaná stavbu bez pripomienok, stavba 
sa nedotkne ciest II. a III. triedy v našej štátnej správě. 

OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP-2015/007717-002 
/Pp zo dňa 10.08.2015: 

Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou a s vydáním stavebného povolenia pre 
navrhovaná stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 
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. 
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 zhodnocovanie stavebných odpadov, ISO, a.s. 
Liptovský Mikuláš alebo PRIMA SLOVAKIA, a.s. Liptovský Mikuláš) pred 
zneškodněním (vyhovujúca skládka odpadov). 
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 

OÚŽP úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS 2015/007716-
002/Li zo dňa 07.08.2015: 

Z hl'adiska vodohospodářského s realizáciou navrhovanej stavby súhlasíme. 

LVS, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 4199/2015/MH zo dňa 27.08.2015: 
- S vydáním stavebného povolenia na navrhovaná stavbu súhlasíme s týmito 

pripomienkami: 
V záujmovom území stavby sa nachádza veřejný vodovod a veřejná kanalizácia v našej 
správě. 
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- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ochranné pásmo veřejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódorysného 
okraja potrubia na každá stranu. Križovanie sietí je potřebné realizovat' v zmysle STN. 

- Po ukončení výstavby požadujeme pre našu potřebu PD skutočného vyhotovenia 
a geodetické zameranie v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatcPné pre prostredie 
MicroStation). 
V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach v našej správě, žiadame ich 
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Případné poruchy budú odstránené na 
náklady investora. 

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizvať zástupců našej 
spoločnosti. Kontakt: p. Hričák - 0905 701 932 (vodovod), Ing. Hán - 0908 916 580 
(kanalizácia). 

Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 6611516873 zo dňa 31.07.2015: 
V záujmovom území dojde do styku so sieťami SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
Počas realizácie stavby žiada ST, a.s. dodržať následovně podmienky ochrany 
telekomunikačných zariadení: 

- 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 platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v případe 
změny vyznačeného polygonu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak uvedené 
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní 
povinnost'podfa bodu 3. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre ktorý 
podal uvedená žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétných podmienok 
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného 
správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456. 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že 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 zrealizovat' překládku 
SEK. 

- Upozorňujeme žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujácich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

- 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' nadzemná sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podťa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

- V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 
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dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný 
zastavit' zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom 
území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatefov, ako sú napr. rádiové 
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto 
upozorňuje žiadatefa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatefov 
týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom, a.s. na 
základe samostatnej objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti 
alebo ju odovzdáte technikovi : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456, 
0903 924 519. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum 
jeho vydania. 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohPadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s. 

- ŽiadateP móže vyjadrenie použit' iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené. ŽiadateP nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Poskytovatel' negarantuje geodetická přesnost' poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej formě nezbavuje žiadatefa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
- V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedená žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečit'" 
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených zamestnancom 
Slovák Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia. 
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia. 

- V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s přeložením 
sietí iba zmluvný partner: Ján Potančok, teletandemail.t-com.sk, 0903 409 880. 

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s róznou funkčnosťou. 

- Pri akýchkolVek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 
preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia atiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené, 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohová odchýlku ±30 
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 
híbiace stroje), 
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aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukolVek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním), 
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129, 

overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST nezodpovedá za 
změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST). 

- V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST. 

- UPOZORNENIE: V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel 
káblov, je toto možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST. 

- Žiadame dodržať platné předpisy podťa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 

Podmienky Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 59948/2015 zo dňa 
09.12.2015: 
- Stavebník je povinný ešte pred začatím stavebných prác požiadať Slovák Telekom, a.s. 

o vyjadrenie k existencii vedení a rádiových trás spoločnosti Slovák Telekom, a.s. v mieste 
stavby. 
V případe, že v mieste stavby dojde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s., je stavebník povinný: 

• zabezpečit', aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do 
projektovej dokumentácie stavby; 

• dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovák Telekom, a.s. stanoví pre ochranu svojich 
vedení a rádiových trás, najma je stavebník povinný zabezpečit' vytýčenie vedení na 
povrchu terénu pred začatím stavebných prác; 

• dodržať povinnosti podťa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
týkajúce sa ochrany veřejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení. 

- V případe, že v dósledku realizácie stavby vyvstane potřeba přeložky vedení alebo 
rádiových trás, tak takúto přeložku bude možné realizovat' len v súlade s ustanoveniami § 
66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

Energotel, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. ET/MM15/822 zo dňa 11.08.2015: 
- Navrhovaná stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správě Stredoslovenská 

energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s., Bratislava. 
- Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie. 

SSE-D, a.s., Žilina vo vyjádření pod č. 4600017670 zo dňa 02.09.2015: 
S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 
V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednei blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 
vedenia VN aNN, ako aj rozp. skriňa PRIS v správě SSE-D, a.s. 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmvsle zákona 
č. 251/2012 Z.z. a příslušných noriem STN. (VN aNN zemné káblové vedenie na každú 
stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' stabilitu existujúcich 
podpěrných bodov a celistvost' uzemňovacei sústavv. K tomuto vyjadreniu přikládáme 
mapu z danej lokality, v ktorej sú orientačně zakreslené VN vedenia - červenou a NN 
vedenia - zelenou čiarou (čiarkovanou - nadzemné, plnou - podzemné).Dórazne 
upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačné a pred zahájením výkopových prác je 
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bezpodmienečne potřebné vytvčenie podzemnych kábelovvch vedení. 
- Toto vviadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnei trasy podzemnych vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. Presnú trasu podzemnych 
káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určeny 
pracovník SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP - 041/5196650. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 
přizvat' zástupců SSE-D, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
V případe potřeby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po předložení zápisu 
Z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 
Stavbu žiadame realizovat' v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

- Zároveň si Vás dovol'ujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj vedenia 
třetích osob. Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho 
vystavenia. 

Ministerstvo obrany SR, Agentura správy majetku, Banská Bystrica v stanovisku pod č. 
ASMdpS-1-1201/2015 zo dňa 28.08.2015: 

S navrhovanou stavbou súhlasí bez pripomienok: 
- Trasa telekomunikačného kábla je vedená spoločne s káblami spoločnosti Slovák Telekom, 

a.s., o vytýčenie je potřebné požiadať příslušné pracovisko spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
- Ak dojde k změnám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia 

stavebným úradom, je potřebné požiadať o nové závazné stanovisko. 

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Žilina vo vyjádření pod č. CPZA-OTS-
2015/002815-106 zo dňa 19.08.2015: 

V záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné siete v našej správě. 

Okresný úrad , odbor krizového riadenia Liptovský Mikuláš v závaznom stanovisku pod č. 
OU-LM-OKR-2015/005443-004 zo dňa 05.08.2015: 

S vydáním stavebného povolenia na navrhovaná stavbu súhlasí bez pripomienok. 

K návrhu sa vyjádřili: 
SSE-D, a.s., Žilina zo dňa 02.09.2015; LVS, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 07.08.2015; OÚŽP 
úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš zo dňa 10.08.2015; OÚŽP úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš zo dňa 
07.08.2015; Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica zo dňa 19.08.2015; Slovák Telekom, a.s., 
Bratislava zo dňa 31.07.2015 a 09.12.2015; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 11.08.2015; město 
Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy zo dňa 20.05.2015 a 08.12.2015; Okresné riaditel'stvo 
Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 06.08.2015; Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku Banská Bystrica zo dňa 28.08.2015; Okresný 
úrad, odbor krizového riadenia Liptovský Mikuláš zo dňa 05.08.2015; Ministerstvo vnútra, 
Centrum podpory Žilina zo dňa 19.08.2015; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej 
dopravy a PK zo dňa 17.02.2015; 02 Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica zo dňa 12.08.2015; 
Technická inšpekcia, a.s., Banská Bystrica zo dňa 19.10.2015, Krajský pamiatkový úrad Žilina 
zo dňa 24.02.2015. 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle § 52 
ods.l zák. č. 71/1967 Zb. 
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Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnost', nebola stavba začatá. 

Ukončenu stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívat' len na základe 
kolaudačného rozhodnutia. 

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

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
- V priebehu konania neboli vznesené námietky od účastníkov konania. 

Odóvodnenie: 
Stavebník SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 

35 910 739 v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice podal dňa 12.10.2015 
na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Obnova plynovodov Liptovský Mikuláš, 
2. Etapa - ul. Kuzmányho, Rumanova, Majeríkova a okolie, UO 00148", na pozemkoch 
liniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil podl'a § 61 ods.4 stavebného zákona dňa 23.11.2015 začatie 
stavebného konania veřejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, městu a dotknutým 
orgánom. Veřejná vyhláška bola uverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle města 
Liptovský Mikuláš od 25.11.2015 do 10.12.2015. Vzhl'adom ktomu, že podaná žiadosť spolu 
s předloženými dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby a stavebnému úřadu sú dobré známe poměry staveniska, stavebný úrad 
upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústného pojednávania. 
Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, 
dokedy mohli byť uplatněné případné námietky a pripomienky. 

Nikto z účastníkov konania nepodal žiadne námietky voči realizácii navrhovanej stavby. 
Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hďadísk § 62 ods. 1 a 2 

stavebného zákona, v súlade s § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, 
že uskutečněním (ani budúcim užíváním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby spíňa požiadavky určené § 43 d, e a § 48 až 52 stavebného zákona v znění 
neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a příslušné ustanovenia slovenských technických 
noriem. 

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a města boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil také dóvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 
Podťa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
doručenia na město Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného úřadu územného 
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rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja 

Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je 
preskúmatel'né súdom. 

Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znění nesk. predpisov: 
pol.č.60 písm. g) - 600,00 eur. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podPa § 69 ods. 2 stavebného zákona v 
znění neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli města 
Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 
ods. 2 zákona č. 71/67Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov. Za deň 
doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. 

, H>. 
primátor města Liptovský Mikuláš 

-4  -01-  2010  19 -01- 2010 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

J — 
Zverejnené iným sposobom . imOVt flĎLÚ MČCtfi /. Mi jam 4 
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Doručuje sa účastníkom konania 
SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 vzastúpení Ing. Richard 
Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice 
Město Liptovský Mikuláš, v zastúpení Ing. Ján Blcháč, PhD., Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš 
Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majů 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 
stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 
Ing. Erik Jarsch, projektant, SPP - distribúcia a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

Na vedomie 
Město Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP, Štúrova 1989/41, 031 042 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Námestie osloboditefov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 
osloboditefov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 
Okresné riaditefstvo HaZZ, Námestie osloboditefov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed, ČSA 7, 974 31 
Banská Bystrica 
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekomunikačních služeb, 
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
SSE - Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
Telefonica Slovakia, s.r.o., Na troskách 25, 974 01 Banská Bystrica 
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