
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: ÚR a SP 2014/06369-04 Šar Liptovský Mikuláš: 26.01.2015 

Investor : Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 KráPova Lehota č. 218 
Žiadosť o stavebné povolenie stavby : „Polyfunkčný dom, spevnené plochy a přípojky" 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T I E  

Stavebník Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 KráPova Lehota č. 218 podal dňa 
15.10.2014 a doplnil dňa 11.12.2014 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
SO 01 Polyfunkčný dom, na pozemku pare. č. KN-C 1007 a 1008 k.ú. Liptovská Ondrašová, 
SO 03 Spevnené plochy, cesty na pozemku pare. č. KN-C 1006/4,1007 a 1008 k.ú. Liptovská , 
SO 04 Kanalizačná přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. Liptovská 
Ondrašová, SO 05 Vodovodná přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. 
Liptovská Ondrašová, SO 08 Přípojka NN na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. 
Liptovská Ondrašová, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš 
pod číslom ÚR a SP 2013/05265-04 Slv zo dňa 26.02.2014. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné konanie. 

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

Stavba SO 01 Polyfunkčný dom na pozemku pare. č. KN-C 1007 a 1008 k.ú. Liptovská 
Ondrašová, SO 03 Spevnené plochy, cesty na pozemku pare. č. KN-C 1006/4,1007 a 1008 k.ú. 
Liptovská Ondrašová, SO 04 Kanalizačná přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 
k.ú. Liptovská Ondrašová, SO 05 Vodovodná přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 
a 1009/4 k.ú. Liptovská Ondrašová, SO 08 Přípojka NN na pozemku pare. č. KN-C 1008 
a 1009/4 k.ú. Liptovská Ondrašová sa podťa §66 ods. 1) stavebného zákona 

p o v o l ' u j e .  
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Popis stavby: 
Miesto určené na výstavbu „Polyfunkčného domu" sa nachádza v intraviláne města Liptovský 

Mikuláš, vk.ú. Liptovská Ondrašová, zastavanej časti města, pri ceste Jánošíkovo Nábrežie. 
Pozemok pod stavbou je mierne svahovitý so spádom smerom ku štátnej ceste č. 11/584, ktorý je 
ohraničený z východnej strany existujúcim bytovým domom (súp. č. 1513) a zo západnej strany 
existujúcou št. cestou. 

Riešený polyfunkčný dom bude slúžiť na bývanie (služobný byt), obchodné priestory a na 
umývanie áut. Objekt bude přízemný, nepodpivničený, zastřešený plochou střechou, 
pódorysných rozmerov 20,50 x 19,65 m. Vstup na pozemok bude z existujúcej štátnej cesty č. 
11/584, bude napojený na inžinierske siete: vodovod, splašková kanalizáciu, elektrická energiu. 
Na pozemku investora sa budá nachádzať aj parkovacie miesta, ktoré budá slážiť pre prevádzku 
objektu. 

Technické údaje stavby: 
ážitková plocha - 358,59 m2 

- obostavaný priestor - 1878,60 m3 

- zastavaná plocha - 399,75 m2 

Stavebné objekty: 
• SO 01 - Polyfunkčný dom 

Časť A - Služobný byt 
Časť B - Autoumyváreň 
Časť C - Predajňa autodielov 

• SO 03 - Spevnené plochy, cesty 
• SO 04 - Kanalizačná přípojka 
• SO 05 - Vodovodná přípojka 
• SO 08-NN Přípojka 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- pozemok pare. č. KN-C 1007 k.á. Liptovská Ondrašová na liste vlastníctve č. 3501 je vedený 
ako ostatné plochy. 
- pozemok pare. č. KN-C 1008 k.á. Liptovská Ondrašová na liste vlastníctve č. 5427 je vedený 
ako zastavané plochy a nádvoria. 
- pozemok pare. č. KN-C 1006/4 k.á. Liptovská Ondrašová na liste vlastníctva č. 5655 je 
vedený ako záhrady. 

Súhlas na vyňatie pody: 
- Okresný árad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko 
k připravovanému záměru na poťnohospodárskej pode v k.á. Liptovská Ondrašová pod č. OU-
LM-PLO 2014/009633-2/IVA zo dňa 10.11.2014. 
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Projektová dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Pavol Matrka - stavebná časť; Ing. Radoslav Brziak - tepelnotechnické posúdenie stavby; 
Ing. Andrej Križanský - statika; Ing. Pavol Padyšák - požiarna ochrana; Jozef Ruman -
elektroinštalácia, bleskozvod; Ing. Vladimír Loula - NN přípojka; František Petržalka -
zdravotechnika; Ing. Maroš Salva - vodovodná přípojka, kanalizačná přípojka, biologická ČOV; 
Ing. Dušan Matušík - vykurovanie; Ing. Ján Mudrik - spevnené plochy, cesty - sú to odborné 
spósobilé osoby, ktoré zodpovedajú za správnost' a úplnost' projektovej dokumentácie. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia (osadenie polyfunkčného domu - min. 17,0 m od juhovýchodnej fasády 
existujúceho bytového domu na pozemku pare. č. KN-C 365/4 k.ú. Liptovský Mikuláš; 
min. 8,0 m od severnej hranice pozemku parc.č. KN-C 1006/3 k.ú. Liptovská Ondrašová; 
min. 2,85 m od západnej hranice pozemku parc.č. KN-C 1011/1 k.ú. Liptovská Ondrašová). 
Najvyššia časť konštrukcie střechy stavby nepresiahne + 4,400 m od kóty ± 0,000 m, kde kóta 
± 0,000 m je 98,85. 

-Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úřadu. 

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytýčenie stavieb 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. 

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najma vyhlášku 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osob na 
stavenisku, dodržať : 
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost' stavieb - spoločné ustanovenia 
STN 73 0818 Požiarna bezpečnost' stavieb - obsadenie objektov osobami 
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní 
stavby. 
- Pri stavbě budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/76 Zb. v znění neskorších 
predpisov, najma § 43d-i, a příslušné technické normy. 
- Vyhl. MŽP SR 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 

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 predíženie. 

Spósob uskutočnenia stavby: svojpomocne 
Stavebný dozor bude vykonávat': v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona 
Ing. Pavol Matrka, Hontianska 10, 821 09 Bratislava 
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Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z hPadiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie podmienky z 
hPadiska architektury: 
- stavebník je povinný bezodkladné oznámit' stavebnému úřadu začatie stavebných prác na stavbě 
/§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/. 
- stavebník je povinný umožnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD. 
- Na stavbě musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. 
- Na stavbě musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa 
odstránia stavebné závady a nedorobky podPa kolaudačného rozhodnutia. 
- stavebník je povinný na stavbě umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatďa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum stavebného povolenia. 
- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných 
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do póvodného stavu, ak to nie 
je možné alebo hospodářsky účelné, je povinný poskytnut' jeho vlastníkovi náhradu. Náhrada 
škody sa rieši podPa všeobecných predpisov o náhradě škody (§ 420 a nasl. Občianskeho 
zákonníka); rozhodovanie o náhradě škody nie je v kompetencii stavebného úřadu. 
- stavebný materiál skladovat' tak, aby nebol zamedzený přístup do susedných objektov, pohyb 
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii 
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu 
- zhotovitel' stavby musí pre stavbu použit' len výrobky, ktoré majů také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbě zaručená požadovaná mechanická 
pevnost' a stabilita, požiarna bezpečnost' stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnost' pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
komunikácie. Případné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné 
finančné náklady bezodkladné. 

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vod, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. : 
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych 
sietí, ktoré možu byť předmětnou stavbou dotknuté 
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutel'nostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteťností, taktiež pri výstavbě nezhoršovat' podmienky bývania a užívania na pril'ahlých 
pozemkoch a stavbách s ohl'adom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie. 
- odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnuteťností. 
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

SSE - Distribúcia, a.s., Žilina, vo vyjádření pod č. 4600007719 zo dňa 26.01.2015: 
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú 
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- Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy v danej lokalitě : NN -
poistková skriňa - potřebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si 
realizuje žiadatel' na vlastné náklady. 
Pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platnýchSTN 
a zákona 251/2012 Z.z..Montáž elektrickej přípojky - zapojenie do skrine SR, Vám 
zabezpečí výlučné SSE-D po splnění podmienok pripojenia definovaných v tomto 
vyjádření, pripojovacej zmluve a po zapletení připojovacieho poplatku na účet SSE-D. 
Meranie elektřiny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalei RE) 
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. RE2. 

- Vyhotovenie RE musí vyhovovat' platnej normě STN EN 60439, pre případné blokovanie 
elektrospotrebičov musia byť splněné technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. 
Pred elektroměrovým rozvádzačom RE musí byť voťný priestor aspoň 800 mm. 
V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú 
je potřebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom přívode 
ako aj montáž smie realizovat' Vami vybratá odborné spósobilá osoba v zmysle Vyhlášky 
508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke 
www.sse-d.sk. 

- Odsúhlasená max. rezervovaná kapacita pre byt 3x25 A, pre umyváreň 3x150 A. 

LVS, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 4718/2014/MH zo dňa 18.11.2014: 
V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia veřejného vodovodu v našej správě. 
Situáciu so zakreslením podzemných vedení Vám zasielame v prílohe. Upozorňujeme Vás, 
že zakreslenie podzemných vedení v situácii je orientačně. Trasy potrubí vytýčíme na 
základe predloženej objednávky. 
Na základe uvedenej potřeby vody LVS, a.s. dodá a namontuje vodoměr 420 Qn 2,5 m3/h 
v typizovanej vodomernej zostave. 

- Pri výstavbě trváme na dodržaní ochranného pásma veřejného vodovodu v zmysle zákona 
č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pódprysného okraja potrubia na každú 
stranu. Ochranné pásmo žiadame dodržať aj pri realizácii oplotenia. 

- Krytie vodovodnej přípojky musí byť minimálně 1,5 m. 
Pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej přípojky je potřebné předložit' našej spoločnosti 
žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a ďalšie 
náležitosti podl'a pokynov našich pracovníkov. Kontakty: p. Hričák - 0905 701 932 
(vodovod), p. Vyšný - 0908 916 595 (kanalizácia). Pred zásypom kanalizačnej přípojky 
je potřebné přizvat' správců verejnej kanalizácie. 
V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za 
účelom odpisu, kontroly, výměny vodoměru a kontroly hlavnej revíznej šachty. 

- Ak sa majitel' polyfunkčného domu v budúcnosti rozhodne v objekte využívat' vodu 
zvlastného zdroja, musí túto skutočnosť pred napojením oznámit' LVS, a.s. a na vlastné 
náklady umiestniť na prípojke ztakéhoto zdroja vodomernú šachtu s meraním (podl'a 
pokynov LVS, a.s.). Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislativy je zakázané přepojit' 
vlastný vodný zdroj s vodovodnou přípojkou z veřejného vodovodu alebo s veřejným 
vodovodom. 
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Město Lipt. Mikuláš - městský úrad - oddelenie životného prostredia, dopravy a veřejných 
priestranstiev vo vyjádření pod č. ŽPD-2014/03904-002/POR zo dňa 03.06.2014: 

V predmetnej lokalitě sa nachádza podzemně vedenie siete veřejného osvetlenia. Pred 
realizáciou prác je potřebné podzemně vedenie veřejného osvetlenia vytýčit' 
prostredníctvom správců veřejného osvetlenia - Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 677/2014 zo dňa 20.06.2014: 
Bez pripomienok. 

FIN.M.O.S. a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. PL/2014 0604 zo dňa 04.06.2014: 
AkékolVek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady města Liptovský 
Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovědnost'. 
V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S a.s., žiadame 
vykonat' přesné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora. 
Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti 
a vykonané změny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš. 
Uskutočnené změny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO 
na vlastně náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladné 
předložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti. 

IMAFEX, s.r.o., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. JP-VY-60812112 zo dňa 18.06.2012: 
V samotnej oblasti realizácie sa nachádzajú naše siete. Pred začatím prác žiadame 
kontaktovat' pověřeného pracovníka - Stanislav Kalousek 0905 440 232, ktorý siete vytýči. 
V blízkosti sietí žiadame práce vykonávat' ručně bez použitia mechanizmov. V případe 
odhalenia našich vedení ich žiadame pred zásypom obhliadnuť našim pracovníkom, ktorý 
vytýčil siete. 

LiptovNet, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. JP-VY-6081212 zo dňa 18.06.2012: 
V samotnej oblasti realizácie sa nachádzajú naše siete. Pred začatím prác žiadame 
kontaktovat' pověřeného pracovníka - Stanislav Kalousek 0905 440 232, ktorý siete vytýči. 
V blízkosti sietí žiadame práce vykonávat' ručně bez použitia mechanizmov. V případe 
odhalenia našich vedení ich žiadame pred zásypom obhliadnuť našim pracovníkom, ktorý 
vytýčil siete. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OU-LM-OCDPK-2013/00297-002 zo dňa 19.11.2013 

Je potřebné dodržať podmienky v stanovisku SC ŽSK č. 1/2013/1032/tsú-587 zo dňa 
12.11.2013 a v stanovisku (DRPZ-LM-ODI-131 -077/2013 zo dňa 15.10.2013. 
Účelová komunikácia bude jednosměrná s tým že Vetva „A" bude slúžiť na vjazd a Vetva 
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„B" na výjazd vozidiel na cestu č. 11/584. 
Odvodnenie účelových komunikácií a spevnených ploch žiadame navrhnut' tak aby 
nedochádzalo k naplavovaniu zrážkových vod na cestu č. 11/584 (zrážkové vody budu 
odvedené vhodným priečnym a pozdížnym sklonom do odtokových žFabov a následne do 
uličných vpustí). 
Pozemné komunikácie budú realizované bezprašnou úpravou (asfaltobetón alebo zámková 
dlažba) v minimálnej dížke 10 m od miesta pripojenia na cestu č. 11/584. Už počas výstavby 
žiadame tento úsek vysypat' štrkodrvou z dóvodu zriadenia čistiacej zóny pre stavebné 
vozidlá. 
V případe, že stavebnými prácami bude obmedzená premávka na ceste č. 11/584 je nutné v 
súlade s § 7 a § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znění neskorších 
predpisov požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštně užívanie a o vydanie povolenia na 
čiastočnú uzávierku cesty příslušný čestný správný orgán. 
Pred osadením přenosného zvislého dopravného značenia a trvalého zvislého dopravného 
značenia je potřebné projekt organizácie dopravy počas výstavby a projekt trvalého 
dopravného značenia předložit' příslušnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a 
následne požiadať o jeho určenie příslušný čestný správný orgán. 
Do projektu trvalého dopravného značenia žiadame na ceste č. 11/584 doplnit' umiestnenie 
dopravných značiek č. B27a - Zákaz odbočenia v právo a č. B27b - Zákaz odbočenia vťavo 
pred výjazd z vetvy „B". 
Pri poškodení cesty č. 11/584, ktoré spósobí, alebo móže spósobiť závadu v zjazdnosti, je 
povinný ten, kto poškodenie spósobil, uhradit' správcovi cesty náklady spojené s 
odstraněním poškodenia a uvedením cesty do póvodného stavu, ak sa nedohodne so 
správcom cesty, že poškodenie odstráni sám. 
Pri znečištění cesty č. 11/584, ktoré spósobí, alebo móže spósobiť závadu v zjazdnosti, je 
povinný ten, kto znečistenie spósobil ho bez prieťahov odstranit' a uvedie cestu do 
póvodného stavu. Ak sa tak nestane, je povinný uhradit' správcovi cesty náklady spojené s 
odstraněním znečistenia a uvedením cesty do póvodného stavu. 
V případe narušenia odvodnenia cesty č. 11/584, stavebník ho bezodkladné uvedie do 
póvodného stavu. 
Práce na úpravě pripojenia účelovej komunikácie žiadame realizovat' v termíne máj -
september běžného roka. 
Začiatok a ukončenie prác žiadame oznámit' telefonicky zástupcovi OU CD a PK LM Ing. 
Lengyel tlf. 044/5522695 a zástupcovi SC ŽSK p. Vyšný, tlf. 0918 370 176. 
Osoba, ktorá bude vykonávat' prácu na ceste, musí byť zřetel'ne označená v súlade s § 58 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnění niektorých zákonov 

Správa ciest ŽSK, Žilina, vo vyjádření pod č. 1/2013/1032/tsú-587 zo dňa 12.11.2013. 
Podmienky zriadenia vjazdov v ckm 45.075 a 45.110: 

Zriadením vjazdov nebude narušené odvodnenie cesty 11/584. 
Zrážková voda z vjazdu nebude stekať na cestu 11/584 - odvodnenie vjazdu bude 
zabezpečené do odvodňovacieho systému odtokových žFabov. 
Min. 10,Om úsek napojenia bude bezprašný. 
Začatie a ukončenie prác na zriadení vjazdu oznámi stavebník zástupcovi správců 
komunikácie - p. Vyšný, tel.: 0918 370 176 alebo 044 55 219 70, ktorý písomne převezme 
miesto napojenia. 
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Každé případné znečistenie cesty 11/584 stavebník odstráni bezodkladné na vlastné náklady; 
majitel' priPahlej nehnutePnosti je povinný podPa potřeby priebežne čistit' priekopu pod 
přemostěním. 
Práce na zriadení vjazdu žiadame realizovat' v termíne máj — september běžného roka. 

Stavebník pred začatím prác na zriadení vjazdov na cestu 11/584 požiada v zmysle § 3b 
Zák. č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný správný orgán. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. D/2013/00056/2/LML zo dňa 07.10.2013 

V plnej miere dodržte stanovisko SC ŽSK. 
Pred vydáním územného rozhodnutia je nutné v súlade s §3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. 
požiadať po predchádzajúcom súhlase dopravného inspektorátu o vydanie závazného 
stanoviska k povoleniu zriadenia vjazdov z cesty č. 11/584 (2x) příslušný čestný správný 
orgán. 
V případe, že stavebnými prácami bude obmedzená čestná premávka, žiadame do 
projektovej dokumentácie zapracovat' projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt 
přenosného zvislého dopravného značenia) předložit' ho dopravnému inspektorátu na 
odsúhlasenie a následne v súlade s §7 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať o vydanie 
povolenia na čiastočnú uzávierku cesty č. 11/584 příslušný čestný správný orgán. 
Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovat' projekt organizácie dopravy počas 
výstavby (projekt přenosného dopravného značenia) a projekt vjazdov v rozsahu situácia, 
technická správa, priečny a pozdížny rez. 
Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/, 
připadne povolenia a rozhodnutia podťa iných právnych predpisov. 

Slovák Telekom, a.s., Bratislava vo vyjádření pod č. 14-3245533-LM zo dňa 23.01.2014: 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu 
terénu 
Preukázatďné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež 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) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby 
boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoTvek ohrozeniu a poškodeniu 
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (vzhťadom na to, že 
nezodpovedáme za změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia) 
V případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) 
vyžiadajte si určenie bodu napojenie (www.t-com.sk) 
V případe premiestnenia telekomunikačného vedenia je potřebné vypracovat' projektová 
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potřebné podať osobitne 
(www.t-com.sk) 
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Podmienky ochrany TKZ budu doplněné pri vytýčení, ktoré požadujeme objednat' na tel: 
044/5528450, mob: 0903/924519 - Babal Ján 
Oznámit' ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dóvodu kontroly 
TKZ na tel. čísle uvedenom vyššie 
V případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie el. káblov je toto 
možné vykonat' len so súhlasom správců siete. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH 
Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP-2014/004661-002/PM zo dňa 
16.06.2014: 

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 aozmene 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 je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města Liptovský 
Mikuláš. 
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) 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. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš v stanovisku 
pod č. OÚ-LM-PLO 2014/009633-2/IVA zo dňa 10.11.2014: 

- Zabezpečit' základnú starostlivost' o poťnohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu dřevin. 
Vykonat' skrývku humusového horizontu poťnohospodárskej pódy do min. híbky 30 cm 
a zabezpečit'jej hospodárné a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku pare. č. KN-
C 1006/4 vo vlastníctve žiadateťa. 

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteťností podťa § 3 ods. 2 zákona požiadať o změnu druhu pol'nohospodárskeho 
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, připadne na ostatnú plochu 
s předložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 
čísla na stavbu (ak sa vydává, ak nie kolaudačného rozhodnutia) atohto stanoviska. 
Změnu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor. 

Okresně riaditePstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš v stanovisku pod 
č. ORHZ-LMI-763-003/2014 zo dňa 08.12.2014: 

- Bez pripomienok. 
Město Lipt. Mikuláš - městský úrad - oddelenie hlavného architekta města vo vyjádření zo 
dňa 05.01.2015: 

- Súhlasím s tým, že pozdíž oplotenia, ktoré je akustickou bariérou (Durisol 1,8 m) bude 
vysadený oboj stranně živý plot. 
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Technická inšpckcia, a.s., Banská Bystrica - na základe posúdenia projektovej dokumentácie 
stavby v zmysle § 14 ods.l písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znění neskorších predpisov vydala 
odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby pod č. 02189/2/2014 zo dňa 10.06.2014 
a pod č. 2413/30/14/BT/OS/DOK zo dňa 10.11.2014 : 

Odborné stanovisko č. 02189/2/2014 zo dňa 10.06.2014: 
- Nevhodne je navrhnutý výškový rozdiel podláh v mieste dverného otvoru medzi miestnosťami 
č.2 a č.3 (Rez A-A), přístup do miestnosti č.3 Obsluha. 
- Nie sú určené požiadavky na presklené steny (položka 1) a presklené dveře (položka 2). 
- Na šikmej rampě pre přístup osobám na vozíku do predajne nie je navrhnuté držadlo a nie sú 
navrhnuté vodiace tyče po oboch stranách rampy. 
- Nie je navrhnuté záchytné držadlo na oboch stranách vonkajších schodišť. 
- Nie je umožněný bezpečný přístup do sedimentačnej nádrže, do vstupných otvorov 600x600 
mm zasahuj ú stúpadlá. 
- Chýba výkres osadenia vodomernej šachty do terénu, nie je možné posúdiť návrh bezpečného 
vstupu do šachty. 
- Nie sú riešené bezpečnostně požiadavky pre vykonávanie stavebných prác. 
- V technickej správě elektrodokumentácie nie je riešená základná ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom a minimálně požadované stupně krytia s ohťadom na použitie elektrických 
zariadení v daných priestoroch. 
- Nesprávné sú zaradené elektrické zariadenia do skupiny z hl'adiska miery ohrozenia. 
- Nie sú riešené bezpečnostně požiadavky pre umývaciu linku. 
- Nie sú riešené bezpečnostně požiadavky pre manipuláciu a skladovanie materiálov. 

Pripomienky a upozornenia: 
- Výškový rozdiel podláh pre přístup do predajne móže byť najviac 20 mm v zmysle vyhl. C. 
532/2002 Z.z. 
- V predajni je potřebné navrhnúť dlažbu so zaručenými protišmykovými vlastnosťami. 
- Na výkrese č.3, 4, 4a nie je definovaná miestnosť medzi autoumyvárňou a bytom. 
- V tabuPke miestnosti na v. č. 3, 4, 4a obchodný priestor je označený písm. B, má byť označený 
písmenom C. 
- Potřebné je posúdenie doplnenej projektovej dokumentácie oprávněnou právnickou osobou, 
ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. 
- Pracovně prostriedky (umývacia linka, vyhradené technické zariadenia) stavby a ich súčasti je 
možné uviesť do prevádzky podPa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znění neskorších 
predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred 
ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správná inštalácia a ich správné fungovanie. 
- Pred uvedením strojového zariadenia - umývacia linka do prevádzky po jeho nainštalovaní na 
mieste používania je potřebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická 
inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 
Z.z. v znění neskorších predpisov v nadvaznosti na § 5 od. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 
Z.z. 
- technické zariadenia zdvíhacie - zvisle posuvné brány s motorovým pohonom sú určenými 
výrobkami podPa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je 
potřebné splniť požiadavky tohto předpisu. 
- Technické zariadenia tlakové - vzdušník kompresora je určeným výrobkom podPa nariadenia 
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vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znění neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je 
potřebné splniť požiadavky tohto předpisu. 

Odborné stanovisko č. 2413/30/14/BT/OS/DOK zo dňa 10.11.2014: 
- Statika neobsahuje statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnost' a stabilitu 
nosnej konštrukcie, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. f) vyhl. MŽP SR č 453/2000 Z.z. 
- V projektovej dokumentácii nie je správné zaradené elektrické zariadenie podl'a miery 
ohrozenia podl'a vyhl. MPSVR SR č 508/2009 Z. z v znění neskorších predpisov (v protokole o 
určení vonkajších vplyvov je uvedený vonkajší vplyv AD4 a BC3, pri ktorom patří elektrické 
zariadenie do skupiny A písm. g)), čo nie je v súlade s § 4 ods 2 zákona č 124/2006 Z.z v znění 
neskorších predpisov. 
- V technickej správě nie je údaj o jestvujúcich ochranných pásmach elektroenergetických 
zariadení, čo nie je v súlade s § 9 ods 1 písm b) bod 4 vyhl. MŽP SR č 453/2000 Z.z. 
- Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstránitel'ných nebezpečenstiev a neodstrániteFných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a uživatelských 
podmienkach a návrh ochranných opatření proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, čo nie je 
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č 124/2006 Z z v znění neskorších predpisov. 
- V projektovej dokumentácii nie je riešené ochranné pospájanie v priestore autoumyvárne podl'a 
čl 411 3 1.2 STN 33 2000-4-41, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl MŽP SR č. 
453/2000 Z.z. 
- Chýba požiarno - bezpečnostně riešenie stavby, čo nie je v súlade s § 9 ods 1 písm b) bod 2 vyhl 
MŽP SR č 453/2000 Z.z. 
- Priestory určené pre veřejnost' (napr. predajňa) majů byť přístupné pre imobilné osoby podfa 
príl 1 vyhl MŽP č. 532/2002 Z. z. (ak to nie je možné projektováA dokumentácia musí obsahovat' 
odóvodnenie), čo nie je v súlade s § 9 ods 1 písm b) bod 8 vyhl MŽP SR č 453/2000 Z.z. 
- Nie je dostatočne riešený spósob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výstavbě, čo nie je 
v súlade s § 18 ods 4 zákona č 124/2006 Z z. v znění neskorších predpisov. 
Projektová dokumentácia splňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení 
nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 8 
Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia 
Uvedené nedostatky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov: 
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm g) platí 
požiadavka § 5 ods 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č 508/2009 Z z v znění neskorších predpisov a § 14 
ods. 1 písm.d) zákona č 124/2006 Z z. v znění neskorších predpisov o posúdení dokumentácie 
technických zariadení oprávněnou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o. 
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm g) do prevádzky je potřebné 
vykonat' úradnú skúšku podťa § 12 vyhl MPSVR SR č 508/2009 Z. z v znění neskorších 
predpisov a § 14 ods 1 písm b) zákona č. 124/2006 Z. z v znění neskorších predpisov oprávněnou 
právnickou osobou napr T0V SUD Slovakia s. r. o. 
- Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia musí byť spracovaná 
minimálně v rozsahu přílohy č. 2 vyhl MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znění neskorších predpisov 
a musí obsahovat' časť o neodstrániteFných nebezpečenstvách a neodstrániteFných ohrozeniach 
podFa § 4 ods 1 zákona č 124/2006 Z z. v znění neskorších predpisov. 
- Bolo by vhodné aby vstup do služobného bytu mal zádverie. 
- Pre vstup do šachiet musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných šácht) 
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alebo pri stúpadlových rebríkov STN 73 3282 (ocePové rebríky) 
- Na ochranu zamestnancov oprávněných vstupovat' do nebezpečných priestorov (zariadenia 
technologie) sa musia vykonat' primerané opatrenia podl'a přílohy 1 čl. 12.5 nariadenia vlády SR 
č. 391/2006 Z.z. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s překážkou, nebezpečenstvo 
pádu sa označujú podl'a nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z 
- V priestoroch, ktoré sú přístupné pre veřejnost' je potřebné zabezpečit' protišmykové vlastnosti 
podlahy podl'a § 32 ods 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 
- V projekte sú citované zrušené předpisy (napr. nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z, nariadenie 
vlády SR č. 159/2001 Z.z, zákon č. 330/1996 Zb, nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. vyhl 
MPSVR SR č. 718/2002 . z.) a technické předpisy (napr. STN 34 1391, STN 33 2000-3). 

Poznámka: 
TUV SÚD Slovakia s.r.o. móže vykonat' inšpekciu podl'a STN EN ISO/IEC 17020 2012 
posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej instalované, alebo 
namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby -
technický dozor stavieb) 
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané 
všeobecné závazné právně předpisy. 

K návrhu sa vyjádřili: 
SSE - Distribúcia, a.s., Žilina, zo dňa 20.01.2014; LVS, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 
18.11.2014; Město Liptovský Mikuláš - městský úrad - oddelenie životného prostredia, dopravy 
a veřejných priestranstiev zo dňa 03.06.2014; Veřejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo 
dňa 20.06.2014; FIN.M.O.S. a.s., Bratislava zo dňa 04.06.2014; IMAFEX, s.r.o., Liptovský 
Mikuláš zo dňa 18.06.2012; LiptovNet, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 18.06.2012; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácii Liptovský Mikuláš 
v záváznom stanovisku pod. č. OU-LM-OCDPK-2013/00297-002 zo dňa 19.11.2013; Správa 
ciest ŽSK, Žilina, zo dňa 12.11.2013; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy 
apozemných komunikácii Liptovský Mikuláš zo dňa 07.10.2013; Slovák Telekom, a.s., 
Bratislava zo dňa 23.01.2014; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek št. správy odpadového hospodárstva, Liptovský Mikuláš zo dňa 16.06.2014; 
Město Liptovský Mikuláš - městský úrad - oddelenie hlavného architekta města zo dňa 
05.01.2015; Ministerstvo Obrany SR, Bratislava pod č. SAMaV-812/2012-DpBB zo dňa 
11.06.2012; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. 
vodnej správy, Liptovský Mikuláš, v rozhodnutí pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2014/09580-003/LÍ 
zo dňa 11.12.2014; Krajské riaditel'stvo policajného zboru , odbor telekomunikácií a informatiky, 
Banská Bystrica zo dňa 09.09.2013; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor 
Liptovský Mikuláš zo dňa 10.11.2014; Město Liptovský Mikuláš, útvar ŽPD v rozhodnutí pod. č. 
ŽPD-2014/01732-05/Chv zo dňa 18.05.2014; Technická inšpekcia, a.s. Banská Bystrica 
v odborných stanoviskách zo dňa 10.06.2014 a 10.11.2014; Okresné riaditefstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 08.12.2014. 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle §52 
ods.l zák. č. 71/1967 Zb. 

Stavebné povolenie stráca platnost', ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnost', nebola stavba začatá. 
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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. 

Stavba bude uskutočnená podPa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úřadu. 

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

Odóvodnenie: 
Stavebník Samuel Lehotský (nar.: 10.02.1981), 032 33 KráPova Lehota č. 218 podal dňa 

15.10.2014 a doplnil dňa 11.12.2014 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
SO 01 Polyfunkčný dom, na pozemku pare. č. KN-C 1007 a 1008 k.ú. Liptovská Ondrašová, 
SO 03 Spevnené plochy, cesty na pozemku pare. č. KN-C 1006/4, 1007 a 1008 k.ú. Liptovská 
Ondrašová, SO 04 Kanalizačná přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. 
Liptovská Ondrašová, SO 05 Vodovodná přípojka na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 
k.ú. Liptovská Ondrašová ,SO 08 Přípojka NN na pozemku pare. č. KN-C 1008 a 1009/4 k.ú. 
Liptovská Ondrašová, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš 
pod číslom ÚR a SP 2013/05265-04 Slv zo dňa 26.02.2014. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Stavebný úrad vzhl'adom na to, že předložená žiadosť spolu s přílohami neobsahovala 
predpísané náležitosti na posúdenie navrhovanej stavby, dňa 23.10.2014 rozhodol o přerušení 
stavebného konania a vyzval stavebníka na doplnenie návrhu. Po doplnění návrhu stavebný úrad 
oznámil pozvánkou zo dňa 11.12.2014 oznámenie o začatí stavebného konania anariadenia 
ústného pojednávania na deň 05.01.2015. Oznámenie o začatí konania bolo pre veťký počet 
účastníkov konania zverejnené veřejnou vyhláškou. V priebehu konania a na ústnom 
pojednávaní neboli od účastníkov konania podané námietky.. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie z hfadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.l a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 
453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutečněním 
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. 
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podťa vyhl. č. 
532/2002 Z.z. 

Vlastníctvo preukázané : výpisom z LV č. 3501, 5427, 5655 k.ú. Liptovská Ondrašová zo dňa 
11.09.2014; Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení věcného břemena s Pozemkovým 
spoločenstvom Komposesorát Ondrašová zo dňa 29.09.2014; Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy zo dňa 12.12.2012. 
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Poučenie: 
PodPa §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 
oznámenia rozhodnutia na Město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného 
úřadu územného 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) - 200.00 eur. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §61 ods. 4 stavebného zákona v znění 
neskorších predpisov. Doručenie veřejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvěsí 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš a súčasne iným spósobom, 
najma v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je 
dňom doručenia. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města Liptovský Mikuláš 

Vyvesené dňa: 
- 6 -02" 2015 

Zvesené dňa: 
2 1 -02- 2015 

Zverejnené iným spósobom: . wt&ott muo MEm i n  
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MĚSTSKÝ ÚRAD 
831 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

0 - 1  

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

Doručuje sa účastníkom konania 
Samuel Lehotský ml., 032 33 Král'ova Lehota č. 218 
Samuel Lehotský st., 032 33 Král'ova Lehota č. 218 
Eva Lehotská, 032 33 Král'ova Lehota č. 218 
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Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Smrečianska 670, 031 04 Liptovský 
Mikuláš 
Vlastníci susedných nehnutel'ností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 
Ing. Pavol Matrka, Hontianska 10, 821 09 Bratislava 

Na vedomie 
Město Liptovský Mikuláš (ičo: 315 524), Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš 
SSE-D, a.s., Stredoslovenská energetika - distribúcia, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy 
odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy 
ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. vodnej 
správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 
OR Hasičského a záchranného zboru, Nám. Osloboditel'ov č.l, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácii, Nám. 
OsloboditePov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia a poPnohospodárstva, Útvar cestnej 
dopravy, pozemných komunikácii a veřejných priestranstiev, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš - oddelenie hl. architekta města, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 
Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Krajské riaditePstvo policajného zboru odbor telekomunikácií a informatiky, P. O. BOX 129, 974 
86 Banská Bystrica 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Nám. OsloboditePov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Veřejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
FIN.M.O.S., a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Eva Mikulíková - správca bytového domu, Štefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš 
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