OKRESNÝ
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Úsek štátnej vodnej správy
VRBICKÁ 1993, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo : OU-LM-OSZP-2017/014151 -005/ Vr
2018/000632

V Liptovskom Mikuláši: 07. 03. 2018

Spoločnosť TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova č. 6, 811 05 Bratislava - stavebné povolenie na
stavbu : „ Liptovský Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická vybavenosť
& Objekt „D“ + Objekt „E“ objekty SO 02 - Vodovod, SO 03 - Splašková kanalizácia, SO
04 - Dažďová kanalizácia, SO 10 - Vodovod prepoj, SO 11- Vodovod - plnenie vodojemu,
SO 12 - Vodojem, SO 13 - Splašková kanalizácia tlaková + Xerpacia stanica, k. ú.
„a
MESTSKY l KaI)
Demänová.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

- 9 -03- 2018

Rozhodnutie
Verejná vyhláška

Č. záznamu:

C. spisu:

Prílohy:

Vybavuje:
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a §-u 61 zákona NR SR č.364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti
TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova č. 6, 811 05 Bratislava v zastúpení Inžiniering Neumann, s.
r., o., Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš a na základe vykonaného stavebného
a vodoprávneho konania rozhodol takto:

I.
povoľuje
podľa §-u 21 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon )
spoločnosti TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova č. 6, 811 05 Bratislava, IČO 44 544 863
odvedenie :
1) Dažďových vôd z navrhnutých komunikácií a parkovísk prečistených v ORL „ PURECO
ENVIA VIVO “, ktoré sú vsadené v uličných vpustiach ( UV 2, 3, 4, 9 a 14 ) s vyústením do
vsakovacieho zariadenia a následne do podložia. V prípade jeho naplnenia pri neustálych
zrážkach s prepojením na odtok do vodného toku Demänovka.
2) Vody z netesností potrubia s napojením na navrhnutú kanalizačnú prípojku zarmatúmej
komory vodojemu do vsaku.
A. Povolené množstv á vy púšťaných vôd z povrchového odtoku:
Nakoľko sa jedná o vody z povrchového odtoku ich množstvo sa nestanovuje.
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B. Povolené hodnoty znečistenia vyčistených vôd z povrchového odtoku:
V ukazovateli NEL nesmie byť prekročená hodnota 0,1 mg/l vo vypúšťaných
vodách z povrchového odtoku
C. Povinnosti producenta vôd z povrchového odtoku:
1. Vykonávať rozbor vyčistených vôd z povrchového odtoku bodovou vzorkou 2 x
do roka v čase prevádzkovania ORL (t.j. v čase zrážkovej činnosti). Miesto odberu
vzoriek sa určuje v šachte pred odtokom do vsaku.
2. Výsledky rozborov vôd z povrchového odtoku predkladať orgánu štátnej vodnej
správy k 31.1. nasledujúceho roka.
3. Pri predkladaní výsledkov rozborov sa budú brať do úvahy iba výsledky tých analýz,
ktorých odber a analýzu vykonalo akreditované laboratórium.
D. Povolenie na vypúšťanie dažďových vôd sa vydáva na dobu 6 rokov, t.j. do 28. 02.
2024.

II.
povoľuje
podľa § 26 ods. 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ) a v súlade s §-om
66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
spoločnosti TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova č. 6, 811 05 Bratislava, IČO 44 544 863,
vybudovať objekty SO 02 - Vodovod, SO 03 - Splašková kanalizácia, SO 04 - Dažďová
kanalizácia, SO 10 - Vodovod prepoj, SO 11- Vodovod - plnenie vodojemu, SO 12 Vodojem, SO 13 - Splašková kanalizácia tlaková + Čerpacia stanica, stavby Liptovský
Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická vybavenosť & Objekt „D“ +
Objekt „E“ “ na parcelách KN C 540/9, 540/35, 877/1 ( KN E 215/1 ), 390/24, 540/30, 383,
869/2 ( KN E 203/799), 566/2, 885/1, KN E 278 ), 879 ( KN E 204/2 ), 540/31, 540/32,
540/33 a 540/34 v k. ú. Demänová.
Účel a popis objektov stavby:
SO 11 - Vodovod - plnenie vodojemu
Objekt rieši návrh vodovodného potrubia, ktoré sa napojí na existujúce zásobné potrubie,
Liatina DN 250 Demänovská Dolina - Liptovský Mikuláš, smerom do novonavrhovaného
vodojemu, ktorý je navrhnutý nad riešenou lokalitou. Vodovodné potrubie je navrhnuté o DN
100, zHD-PE, PN10. V mieste napojenia sa vybuduje železobetónová šachta o vnútorných
rozmeroch 3,0 m x 2,3 m x 1,8 m do ktorej sa umiestni T kus, DN 250/100/250, kde sa osadí
šupátko pre prípad odstavenia potrubia. Vodomerná zostava na meranie spotreby vody vo
vodojeme bude osadená v armatúmej šachte vodojemu.
SO 12 - Vodojem
Nový podzemný vodojem je navrhnutý z dôvodu vytvorenia zásoby vody pre navrhovanú
lokalitu. Jedná sa o jedno komorový vodojem o objeme 100 m3 s umiestnením nad záujmovou
lokalitou. Vodojem tvorí armatúma komora a samostatne stojaca kruhová nádrž o vnútornom
priemere 3,0 m a maximálnej výške hladiny 2,70 m.
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Armatúma komora je samostatne stojaci dvojpodlažný kruhový objekt o priemere 3,0 m
a výške 5,0 m. Vstup do komory je cez jednokrídlové vstupné dvere, pričom v hornej časti
komory je umiestnený elektro rozvádzač, nádoba s chlórom, hasiaci prístroj. V spodnej časti
bude umiestnený potrubný rozvod vody z a do vodojemu, uzatváracie armatúry a vodomer.
V dne armatúmej komory bude vybudovaná vpusť na odtok vody z netesností potrubia
s napojením na navrhnutú kanalizačnú prípojku z armatúmej komory. Kanalizačná prípojka je
navrhnutá z PVC, SN8, DN 200 o celkovej dĺžke 5,0 m, ktorá odvádza prebytočnú vodu
z vodojemu cez bezpečnostný prepad a z dnovej vpusti do vsakovacej šachty o DN 1000 do
vsakovacieho zariadenia. Jedná sa o vsakovaciu jamu navrhnutú v podobe betónových skruží
priemeru 1,0 m a min. hĺbkou 3,50 m s osadením do štrkového lôžka s prekrytím liatinovo
betónovým poklopom. Vsakovacej jame bude zrealizovaný vsakovací vrt o DN 150,
zapažený.
SO 10 - Vodovod - prepoj
Predmetom riešenia je vodovod, ktorý bude zabezpečovať prepojenie medzi navrhovaným
vodojemom s navrhnutým vodovodným potrubím a existujúcim vodovodom, čím dôjde
k posilneniu kapacitných a tlakových pomerov v obci Demänová. Vetva „VP“ je navrhnutá
o DN 100, materiálu HD-PE, PN 10 o celkovej dĺžke 476 m.
SO 02 - Vodovod
Rieši zásobovanie pitnou vodou v záujmovej lokalite. Zásobovanie lokality sa navrhuje
novým potrubím areálového vodovodu HD-PE, DN 100 s napojením na navrhnutý vodojem.
Napojenie vodovodu sa zrealizuje v strojovni vodojemu a areálový vodovod je riešený ako
sieť piatich vodovodných vetiev A - E. Vetvy sú navrhnuté ako DN 100, z HD-PE, PN 10
v celkovej dĺžke 723,0 m.
V trase aj na konci vetiev sú navrhnuté podzemné a nadzemné hydranty.
Vetva „A“, DN 100, PE 100, PN 10, dĺžky 555,0 m
Vetva „B“, DN 100, PE 100, PN 10, dĺžky 38,0 m
Vetva „C“, DN 100, PE 100, PN 10, dĺžky 42,0 m
Vetva „D“, DN 100, PE 100, PN 10, dĺžky 42,0 m
Vetva „E“, DN 100, PE 100, PN 10, dĺžky 46,0 m
Hydranty : Nadzemný požiarny hydrant DN 100-2 kusy
Podzemný požiarny hydrant DN 100-4 kusy
Vodomerná šachta : 1 kus, kruhová, plastová.
SO 03 Splašková kanalizácia
Projekt rieši odvedenie dažďových vôd zo záujmovej lokality šiestimi stokami „A až F“,
potrubím WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 300 a potrubím WAVIN KG 2000 PP“, SN 10,
DN 250 m. Na stoku „A“ budú napojené stoky „ B až E“, ktorá bude zaústená do novej
čerpacej stanice odkiaľ budú splaškové vody prečerpávané do stoky „F“ s následným
vyústením do existujúcej verejnej kanalizácie.
- Stoka „A“, WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 300, dĺžky 328 m
- Stoka „B“, WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 250, dĺžky 32 m
- Stoka „C“, WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 250, dĺžky 37 m
- Stoka „D“, WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 250, dĺžky 37m
- Stoka „E“, WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 250, dĺžky 44 m
- Stoka „F“, WAVIN KG 2000 PP“, SN 10, DN 300, dĺžky 512 m
Na kanalizácii je navrhnutých :
- 34 kusov kanalizačných šácht DN 1000
- Jedna sedimentačná šachta DN 1000
- 23 kusov revíznych šácht DN 400
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SO 13 Splašková kanalizácia tlaková + čerpacia stanica
Splaškové vody sú zhromažďované do najnižšieho miesta trasy kanalizácie, kde je navrhnutá
čerpacia stanica, ktorá prečerpáva splaškové vody do stoky „F“ DN 300 odkiaľ sú odvádzané
do verejnej kanalizácie. ČS je navrhnutá ako betónová vodotesná konštrukcia o vnútornom
priemere 1500 mm a výške 3900 mm. Výtlačné potrubie je navrhnuté nerezové dimenzie DN
100. Prechod na HD-PE potrubie sa zrealizuje na ležatom výtlačnom potrubí mimo
vnútorného priestoru čerpacej stanice za jej betónovým plášťom. V čerpacej šachte sú
navrhnuté dve kalové čerpadlá, ktoré budú striedavo v prevádzkových cykloch riadené 4
plavákovými sondami. ČS bude osadená min. 200 mm nad terénom. Objekt ČS bude oplotený
poplastovaným pletivom do výšky 1,80 m. Vedľa ČS nad navrhnutou vodomemou šachtou
bude osadený prevádzkový objekt s osadeným elektrorozvádzačom.
Vodomerná šachta je navrhnutá ako železobetónová o rozmeroch 1200 x 1200 x 1800 mm.
Výtlačné potrubie dimenzie DN 100 bude vyústené do kanalizačnej gravitačnej šachty stoky
F“

Na stoke „TK“ DN 100 o dĺžke 278 m sú umiestnené :
- Čerpacia stanica
- Vodomerná šachta
- Kontrolná šachta
- Prevádzkový objekt
SO 04 Dažďová kanalizácia
Rieši odvedenie zrážkových vôd zo spevnených komunikačných a parkovacích plôch zo
záujmovej lokality. V rámci riešenia je navrhnutých 20 kusov uličných vpustí, pričom do
vpustí číslo UV 2, 3, 4, 9, 11 a 14 je osadený ORL typu PURECO ENVIA VIVO. Do
ostatných vpustí budú osadené klasické bahenné koše na zachytenie splavenín. Zrážkové vody
po prečistení sú vyústené cez vsakovacie zariadenie do podložia. V prípade, že vsakovacie
zariadenie stratí svoju schopnosť odvádzať vody do podložia ( pri dlhodobej zrážkovej
činnosti), budú zrážkové vody odvedené do vodného toku Demänovka.
Dažďová kanalizácia je navrhnutá
- Stoka D-A, DN 300, dĺžky 353 m
- Pripojovacie potrubie PVC, DN 150, dĺžky 167 m
- Uličná vpusť s bahenným košom 14 kusov
- Uličná vpusť s ORL 6 kusov
- Výpustný objekt s klapkovým uzáverom 1 kus
- Kanalizačná šachta betónová DN 1000 15 kusov
-Vsakovacie pole o rozmeroch 15 x 15 m
1. Podmienky povolenia:
1.1. Investorom stavby je spoločnosť TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova č. 6, 811 05 Bratislava
IČO 44 544 863,
1.2. Na stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš, Územné rozhodnutie pod číslom MsÚ/ÚR a SP 2017/04104-04/Šar dňa 06. 09.
2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17. 10. 2017.
1.3 Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technic
kých zariadení. Pri stavebných prácach dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
1.4 Povolenie platí dva roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká
ak stavebník v tejto lehote nezačne s výstavbou.
1.5 Objekty stavby realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, pričom jedna sada projektu zostáva na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš OSZP pre potreby vodohospodárskej evidencie.
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1.6 Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v prie
behu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovoprávne
vzťahy.
1.7 Po ukončení výstavby predložiť PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie
skutkového stavu v papierovej a digitálnej podobe.
1.8 Objekt stavby bude realizovaný dodávateľsky. Dodávateľ stavby a stavebný dozor budú
vybraní v súťaži. Do 10 pracovných dní po ukončení výberu dodávateľa a stavebného do
zoru oznámiť na tunajší úrad stavebný dozor a dodávateľa stavby.
2. Povinnosti investora:
2.1 Pred realizáciou stavby požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie
inžinierskych sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
2.2 Liptovská vodárenská spoločnosť súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných
pripomienok :
- Do PD doplniť kladačské plány všetkých stavebných objektov, projekty NN prípojok,
elektrické rozvody a riadiace systémy pre diaľkové ovládanie CS vody a vodojemu
s napojením na dispečing.
- Navrhovaná automatickú tlakovú stanicu na areálovom vodovode umiestniť mimo na
vrhovanej vodomernej šachty.
- V záujmovom území stavby sa nachádza nezakreslená NN prípojka pre existujúcu ČS
v správe LVS. Trasu prípojky LVS vytýči na základe objednávky.
- Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma existujúcich aj navrhovaných verejných
vodovodov v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorys
ného okraja potrubia na každú stranu a ochranné pásmo NN prípojky v zmysle platných
STN. V opačnom prípade LVS, a.s. nebude súhlasiť s napojením na verejný vodovod,
ktorý je v ich správe.
- v mieste napojenia kanalizačnej prípojky na existujúcu verejnú kanalizáciu vybudovať
revíznu šachtu.
- Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu sa vyhlasuje rozhodnutím OU-LM-OSZP,
úsekom ŠVS, pre tento účel je potrebné vyhotoviť geometrický plán so zakreslením po
trubia a pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné zrealizovať v zmysle platných
STN.
- Napojenie navrhovaného vodovodného potrubia na verejný vodovod zrealizujú zamest
nanci LVS, a.s. na základe objednávky.
- Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného vodovodu umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k poruchám na potrubiach v správe LVS, a.s., túto
skutočnosť je potrebné bezodkladne nahlásiť na tel. čísle 044 55 219 92. Prípadné po
ruchy budú odstránené na náklady investora.
- Všetky poklopy na vodovodnom a kanalizačnom potrubí upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plôch.
- Navrhované hydranty na verejnom vodovode označiť v teréne v zmysle §-8 zákona č.
699/2004 Z. z.. Je potrebné použiť hydrant s dĺžkou zodpovedajúcou krytiu vodovodné
ho potrubia.
- Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia a ku kontrole realizovaných prác pred zá
sypom sietí prizvať zástupcu LVS a. s. - p. Hričák.
- Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zriadiť vecné bremeno v prospech LVS, a.s.
na pozemkoch na ktorom bude uložený verejný vodovod stavebné objekty. Vecné
bremeno vyznačiť na LV vlastníkov pozemku.
- Po ukončení výstavby je potrebné spracovať PD skutočného vyhotovenia stavby, geo-
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geodetické zameranie (polohopis a výškopis ) aj v digitálnej forme.
2.3 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OH
požaduje prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov,
ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovu
júce zneškodnenie nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o od
padoch v platnom znení. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o vyhovujúcom zhodno
tení a znehodnotení odpadov vzniknutých počas realizácie stavby.
2.4 SSE - Distribúcia, a.s. s. predloženou PD súhlasí. Pri realizácii energetických zariadení je
potrebné postupovať v zmysle vyjadrenia z 04. 01. 2018.
- Od uvedených energetických zariadení v správe SSE - Distribúcia dodržať ochranné
pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných
STN noriem od krajného vodiča stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od kraj
ného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na ka
ždú stranu.
- Pri realizácii výkopových prác, nesmie dôjsť k porušeniu stability existujúcich podper
ných bodov a celistvosti uzemňovacej sústavy.
- Presnú trasu podzemných vedení je potrebné v teréne vytýčiť.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnom stredisku údržby v Liptovskom Mikuláši.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor
prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvr
dí zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. Porealizačné vy
jadrenie bude vydané až po predložení zápisu z kontroly.
2.5 Slovak Telekom, a.s. - v záujmovej lokalite sa nachádzajú ich zariadenia a stavebník je
povinný rešpektovať nasledovné :
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmien
kach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia
dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zria
ďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a pro
jektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- Ak sa v mieste stavby nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.o. je potrebné ju zabezpečiť proti poškodeniu ale
bo narušeniu ochranného pásma.
-Nedodržanie stanovených podmienok je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvo
dov pokračovať po tom, čo vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné
práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu, vy
koná Slovak Telekom, a. s na základe objednávky.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytovaných dát. Poskytnutie dát v elektronickej podobe nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy
v teréne.
2.6 Okresný úrad Liptovský Mikuláš pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko pod číslom
OU-LM-PLO-2018/002391-2/IVA zo dňa 12. 02. 2018, v ktorom súhlasil s využitím poľ-
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nohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok.
Ide o manipulačný pás pre uloženie inžinierskych sietí na parcelách C KN 390/24, 25,
540/9 a 540/30 v páse širokom cca 1,0 m a dlhom 60 m s vrátením po roku do pôvodného
stavu za podmienok :
- PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa PD stavby a zabezpečiť aby pri použití
predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.
-Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy a použiť ju na
spätné zahumusovanie. Humusový horizont až do doby jeho použitia uložiť na nezasta
vanú časť pozemkov C KN 390/24, 25, 540/9 a 540/30 a ošetrovať ho tak, aby nedošlo k
i eho znehodnoteniu a odcudzeniu. PP uviesť do pôvodného stavu do konca februára
2019.
- Ohlásiť OU-LM-PLO ukončenie použitia PP, vrátane uvedenia do pôvodného stavu.
- V prípade, že počas výstavby by došlo k záberu PP na obdobie dlhšie ako jeden rok je
investor stavby povinný požiadať OU-LM-PLO o konanie podľa § 17 zákona.
- Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
2.7 SPP - Distribúcia a. s. upozorňuje, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú ich zariadenia
s vydaním rozhodnutia súhlasí za podmienky dodržania nasledujúcich podmienok :
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynáren
ských zariadení v zmysle § 79 a 80 zákona o energetike.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti me
dzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemný
mi objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
- Pred realizáciou zemných prác požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení .
- SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Pri vytýčení je potrebné identifikovať hĺbku uloženia plynovodu po jeho celej trase v ko
lízii s chodníkom a komunikáciou. Minimálne krytie musí byť 0,8 m.
- Pri terénnych prácach zachovať krytie plynárenských zariadení. Zmena krytia musí byť
odsúhlasená so zástupcom prevádzkovateľa. Poklopy zemných súprav nachádzajúce sa
na trase budú upravené na náklady investora pred položením povrchov komunikácie za
účasti pracovníkov údržby.
- Pri zhutňovacích prácach nesmú byť použité ťažké vibračné mechanizmy, aby nedošlo
k poškodeniu izolácie na existujúcom plynovom potrubí.
- Stavebník je povinný vykonávať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov.
-Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu majstra údržby, alebo ním povereného pracovníka.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať 3 dni pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly sta
vu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výs
tražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, alebo spísa
ný samostatný záznam.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulá
cia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpeče
né proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
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jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny v úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musia byť
ihneď nahlásené na SPP-D na tel. číslo 0850 111 727.
- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmien
ky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technic
kých pravidiel pre plyn najmä TPP 700 02.
-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich
ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
2.8 SVP, š.p., Správa povodia horného Váhu požaduje pri výstavbe dodržať nasledujúce
podmienky:
- Do vodného toku Demänovka budú vypúšťané dažďové vody v množstve 13, 1 l/s.
- Začiatok prác v dotyku s vodným tokom oznámiť zástupcovi SPHV Ružomberok Ing.
Ševcová a riadiť sa jej pokynmi.
- Opevnenie výpustného objektu realizovať min. 2,0 m od osi výpustného potrubia oboj
stranne. Opevnenie objektu ukončiť pätkou v dne vodného toku.
- Výpustný objekt realizovať v čase minimálnych prietokov, okolitý terén uviesť do pô
vodného stavu.
- Miesto výpustného objektu je potrebné zamerať a projekt skutočného vyhotovenia odov
zdať aj v digitálnej forme SPHV Ružomberok.
- Spracovanie výpustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle § 47 ods. 3 a
§ 53 vodného zákona. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd,
splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona
o vodách.
2.9 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal
pod číslom OU-LM-OSZP-OCDPK-2017/014242-002 dňa 19. 12. 2017 rozhodnutie na
pripojenie účelovej komunikácie, ktorého podmienky je potrebné dodržať v plnom rozsa
hu. Podkladom pre vydanie vyššie vydaného rozhodnutia je vyjadrenie Správy ciest ŽSK
zo dňa 07. 12. 2017.
Ku kolaudačnému konaniu objektov SO 01 a SO 04 bude predložený preberací protokol
o prevzatí stavby - o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku cesty medzi stavebníkom
a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správcu cesty ku stavebným úpravám napojenia
a odvodnenia pozemkov nemôže byť vydané kolaudačné rozhodnutie,
2.10 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, ODI požaduje pri výs
tavbe dodržať nasledovné podmienky :
- Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením
vjazdov z cesty alebo MK na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť dotknutá pozem
ná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej. A to najmä zvádzaním a odte
kaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením.
- Rešpektovať stanovisko SC ŽSK , det. pracovisko Liptovský Mikuláš, ktoré sa vzťahuje
k ceste II. a III. triedy.
- Začiatok prác je potrebné v predstihu oznámiť ODI Liptovský Mikuláš na tel.
096145351.
- Dopravné značenie bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č.
9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež
v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia.
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné a trvalé
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dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dočasné podmienky, alebo ulože
né podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo
verejný záujem.
2.11 Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal k predmetnej stavbe záväzné stanovisko pod
číslom KPUZA-2017/14696-2/50350/FUR z 29. 06. 2017 v ktorom stanovil:
- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5
dní vopred KPÚ Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou prieskumu
detektorom kovov a následne obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných ar
cheologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej ale
bo nehmotnej povahy napr. objektu kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, sta
vebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ Žilina, najneskôr
na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom.
2.12 Orange Slovensko, a.s. oznamuje, že v záujmovej lokalite sa nenachádzajú ich zariadenia
2.13 Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné
realizovať počas výstavby.
2.14 Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu objektu stavby.
2.15 Ku kolaudácii stavby predložiť skutkové zameranie stavby v papierovej aj digitálnej
podobe.
2.16 Podmienky účastníkov konania vyplývajúce z miestneho šetrenia : neboli vznesené.
3.

Všeobecné ustanovenia:

3.1 Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Maroš
Salva, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4964*12 v októbri 2017.
3.2 Predpokladané dokončenie stavby rok 2020.
3.3 Predpokladané náklady stavby : 450 000,-€
4. Majetkovoprávne vzťahy:

Objekty stavby budú zrealizované na parcelách KN C 540/9, 540/11, 540/35, 540/30,
540/31, 540/32, 540/33, 540/34 sú evidované ako orná pôda a parcely C KN 390/24 a 390/25
ako TTP spolu na LV číslo 974 v k. ú. Demänová v prospech TATRA SPC3, s.r.o., 1. mája
1960/54, Liptovský Mikuláš v podiele 1/1-ine. Doložená zmluva o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy medzi spoločnosťami TATRA SPC3, s.r.o. a TATRA SPC8, s.r.o.
Na parcele C KN 879 , ktorá je evidovaná ako ostatná plocha, na parcele C KN 877/1 ,
ktorá je evidovaná ako TTP a parcele E KN 278 - vodná plocha, ktoré sú zapísané na LV č.
355 v prospech mesta Liptovský Mikuláš v podiele 1/1-ine v k. ú. Demänová. Doložená
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 658/2017/Práv. medzi spoločnosťou
TATRA SPC8, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš.
Parcela C KN 566/2 zapísaná na LV č. 972 ako TTP v k. ú. Demänová v prospech Dušana
Fabiana, bytom Žiarska 603/5, Liptovský Mikuláš v podiele 2/3-iny a Miloša Praštiaka,
bytom Široká 170, Liptovský Mikuláš v podiele 1/3-ina - doložená zmluva a na parcele C KN
383 - ostatná plocha, zapísaná na LV č. 950 v k. ú. Demänová v prospech spoločnosti
Lynchburg, s.r.o., Vrbická 4250/40, Liptovský Mikuláš - doložená zmluva.
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Odôvodnenie
Spoločnosť TATRA SPC8, s.r.o., Moyzesova č. 6, 811 05 Bratislava v zastúpení
Inžiniering Neumann, s. r., o., Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš, požiadala
podaním zo dňa 14. 12. 2017 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na stavbu : „
Liptovský Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická vybavenosť & Objekt
„D“ + Objekt „E“ “, objekty SO 02 - Vodovod, SO 03 - Splašková kanalizácia, SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 10 - Vodovod prepoj, SO 11- Vodovod - plnenie vodojemu, SO 12
- Vodojem, SO 13 - Splašková kanalizácia tlaková + Čerpacia stanica a povolenia na
nakladanie s vodami v k. ú. Demänová.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a oznámením vydaným pod číslom OU-LMOSZP-2017/014151-002/Vr z 20. 12. 2017 zvolal stavebné konanie spojené s miestnym
šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 06. 02. 2018 so zrazom pozvaných na Okresnom úrade
Liptovský Mikuláš, odbore starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy
v zasadacej miestnosti úradu.
Účastníci konania na miestnom šetrení nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať
povolenie na vyššie uvedené objekty stavby. Pripomienky orgánov štátnej správy,
samosprávy a dotknutých organizácii, orgán štátnej vodnej správy skoordinoval a zahrnul do
podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebník ku konaniu predložil:
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané mestom Liptovský Mikuláš pod číslom MsÚ/ÚR
a SP 2017/04104-04/Šar. Z 06. 09. 2017, kópiu Katastrálnej mapy, Listy vlastníctva číslo 950,
972, 355 a 974, vyjadrenia od LVS, a.s. z 18. 12. 2017, OU-LM-OSZP, úseku ŠS OH z 09.
11. 2017, Slovak Telekom, a.s. z 27. 07. 2017, SSE - Distribúcia, a.s. z 04. 01. 2018, SPP distribúcia, a.s. z 05. 02. 2018, vyjadrenia od Michalovský s. r. o. z 03. 07. 2017, SVP š.p.
z 14. 02. 2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal záväzné stanovisko z 29. 06. 2017, OR
PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI vydalo vyjadrenie z 23. 1L 2017, Správa ciest ŽSK, región
Liptov vydal vyjadrenie z 07. 12. 2017, OU-LM- OCD a PK vydal rozhodnutie z 19. 12.
2017, OU-LM- pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko z 12. 02. 2018, splnomocnenie
v prospech Ing. Neumanna a príslušné zmluvy s vlastníkmi pozemkov. Stavebník uhradil
správny poplatok podľa položky 60 písm. g/ zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov vo výške 400,- eur.
Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť
o vydanie povolenia a zistil , že uskutočnením vyššie uvedených objektov stavby ani ich
budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák.
č. 71/ 1967 Zb. v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
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V konaní o odvolaní je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Žilina, odbor opravných
prostriedkov.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je
možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Q
N'Ing. Miroslav
Potancok
vedúci odboru

V-:

Doručuje sa
1) Inžiniering Neumann, s.r.o., Ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
2) Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
3) Miloš Prašniak, Široká 170, 031 01 Liptovský Mikuláš
4) Dušan Fabian, Žiarska 603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
5) Lynchburg, s.r.o., Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš
6) TATRA SPC 3, Podtúreň - Roveň č. 215, 033 01 Liptovský Hrádok
Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie
1) Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSZP, úsek ŠS OPaK
2) Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSZP, úsek ŠS OH
3) OU-LM, pozemkový a lesný odbor
4) OU-LM, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
5) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6) SSE - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7) SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80
Piešťany
9) LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš,
10) Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina
11) OR PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 469 Liptovský Mikuláš
12) Správa ciest ŽSK, Región Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
13) OR HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
14) Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor vnútornej správy, Štúrova 1989/41,
031 42 Liptovský Mikuláš - prosím vyvesiť
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) a musí byt’ vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní
na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a správneho orgánu.

V Liptovskom Mikuláši
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