
OBEC KVAČANY 
Obecný úrad Kvačany č. 100, 032 23 Liptovská Sielnica 

Číslo: ÚR a SP 2015/01623-04/Šar Liptovský Mikuláš: 02.06.2015 

Stavebník: Okresný úrad, Liptovský Mikuláš pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Stavebné objekty - komunikačně zariadenia". 

S T A V E B N É  P O V O L E N I E  

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

Stavebník Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 
01 Liptovský Mikuláš podal dňa 25.03.2015 a doplnil dňa 25.05.2015 na Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Stavebné objekty - komunikačně zariadenia", na 
pozemkoch liniová stavba (parcelné čísla sa neuvádzajú) k.ú. Kvačany. Uvedeným dňom bolo 
začaté stavebné konanie. 

Pre výstavbu spoločných zariadení a opatření v zmysle §12 ods.4 písm. a) zákona č. 330/1991 
Zb. zákona o pozemkových úpravách bol schválený projekt pozemkových úprav, ktorý nahrádza 
rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so 
závaznou časťou UPD, rozhodnutie o odňatí poPnohospodárskej pódy a rozhodnutie o vyňatí 
lesného pozemku. 

Obec Kvačany, zastúpená starostom obce ako příslušný stavebný úrad podPa §120 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 podfa ustanovenia §62 a 63 stavebného zákona č.50/1976 a §3a), ods. 4 zákona č. 
135/1961 Zb. (čestný zákon) rozhodol takto: 

Stavba „Stavebné objekty - komunikačné zariadenia" na pozemkoch liniová stavba 
(parcelné čísla sa neuvádzajú) k.ú. Kvačany sa podl'a §66 ods. 1) stavebného zákona 

p o v o 1' u j e. 

Popis stavby: 
Projekt rieši rekonštrukcie a novostavby poťných ciest v katastri obce Kvačany. Účelom 

rekonštrukcií a novostavieb je lepšia dostupnost' jednotlivých pozemkov, lepšie dopravné 
prepojenie hospodářských dvorov a tým úspora PHM a skvalitnenie životného prostredia v danej 
lokalitě. Jestvujúce poPné cesty z mechanicky spevnenej štrkodrvy a trvalých trávných porastov 
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sú morálně a technicky opotřebované. Trasy novostavieb sú vedené plochami lúk, pasienkov, 
čiastočne v ornej pode a v trasách zemných poFných ciest. 

Technické parametre povoPovanej stavby: 
Typ komunikácií: kategória P4/20 a P4/30. 
Celková dížka komunikácií: 17 988 m, z toho 11 497 m - TTP, 1 497 m - štrkodrva, 
4 507 m - asfalt, 877 m - povodně spevnenie s priečnym odvodněním. 
Šířka jazdného pruhu: 3,0 m, priečny sklon bude obojstranný v hodnotě 3 %. 

- Krytý kanál: DN 400, z rúr PVC, v dížke 230 m. 

Stavebné objekty: 
- SO 01-PC 18-1 
- SO 02-PC 18-1-1 
- SO 03 - PC 18-2 
- SO 04-PC 18-2-1 
- SO 05 - PC 18-3 
- SO 06-PC 18-6 
- SO 07-PC 19-1 
- SO 08 - PC 19-2 
- SO 09 - PC 19-3 
- SO 10-PC 19-4 
- SO 11-PC 19-5 
- SO 12-PC 19-6 
- SO 13-PC 19-7 
- SO 14-PC 19-8 
- SO 15-PC 19-9 
- SO 16-PC 19-10 
- SO 17-PC 19-11 
- SO 18-PC 19-11-1 
- SO 19-PC 19-12 
- SO 20-PC 19-13 
- SO 21 - PC 17-9 
- SO 22 - Krytý kanál DN 400 

Stavebné objekty - komunikačně zariadenia budú budované v k.ú. Kvačany na základe 
schváleného Projektu pozemkových úprav. 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 
- pozemky, na ktorých sú komunikačně zariadenia v k.ú. Kvačany na LV č. 1062 sú vedené ako 
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a orná póda. 

Súhlas na vyňatie pol'nohospodárskej pódy: 
- Schválený projekt pozemkových úprav pre výstavbu spoločných zariadení a opatření v zmysle 
§12 ods.4 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. zákona o pozemkových úpravách nahrádza 
rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so 
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závaznou časťou ÚPD, rozhodnutie o odňatí pol'nohospodárskej pódy a rozhodnutie o vyňatí 
lesného pozemku. 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Ivan Klein, Mudroňova 9, 036 01 Martin - stavebná časť. 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
- Stavba bude uskutočnená podPa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia. Případné změny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úřadu. 

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska: 
- Vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
komunikácií. Případné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastné 
fínančné náklady bezodkladné. 
- Komunikácie nebudu napojené na inžinierke siete, nebudú osvětlené. 

Pri uskutečňovaní 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 : 
- Pri stavbě budu dodržané ustanovenia stavebného zákona a osobitných predpisov, upravujúce 
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, příslušné technické normy. 
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 požiamu bezpečnost' pri výstavbě a pri užívaní 
stavby. 
- 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: dodávateťsky. 

Zhotovitel' stavby: bude určený výběrovým konáním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.l, písm. 
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výběrového konania povinný 
oznámit' zhotoviteťa stavby, předložit' oprávnenie na realizáciu stavieb podFa zvláštnych 
predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo. 

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit' vytvčenie 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. 
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Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najma z hl'adiska 
životného prostredia, podmienky na komplexnost' výstavby, podrobnejšie podmienky z 
hťadiska 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 podťa kolaudačného rozhodnutia. 
- stavebník je povinný na stavbě umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávatefa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum stavebného povolenia. 
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do póvodného stavu . 
- stavebný materiál skladovat' tak, aby nebol zamedzený přístup na susedné pozemky. 
- 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. 

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemně komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vod, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. : 
- pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia 
existujúcich inžinierskych sietí u příslušných správcov a vytýčit' ich na tvare miesta. Dodržať 
ochranné pásma, STN 73 6005 pri křižovaní a zemné práce prevádzať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
- stavebné práce je potřebné vykonávat' tak, aby nevznikli škody na susedných nehnutefnostiach 
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávněných záujmov vlastníkov susedných 
nehnutefností. 
- odvedenie dažďových vod z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu 
susedných nehnuteťností. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

v 

Správa ciest ZSK, detašované pracovisko Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 
1/2015/250/tsú-l91 zo dňa 30.04.2015: 
Podmienky vypracovania PD jednotlivých napojení na cestu III/059032 v ckm 0,270 a v ckm 
0455, pre vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu a pre vydanie povolenia na čiastočnú 
uzávierku cesty: 

Obsah projektovej dokumentácie: a) technická správa 
b) prehFadná situácia 
c) priečny rez vjazdu 
d) pozdlžny rez 

Zriadením vjazdu nebude narušené odvodnenie cesty III/059032, v případe jeho narušenia 
stavebník ho opraví do riadneho stavu. 

- Zrážková voda z vjazdu nebude stekať na cestu III/059032 - odvodnenie vjazdu bude 
realizované k pozemku žiadateťa. 
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- Min. 10,0 m úsek napojenia bude bezprašný, napojenie bude realizované tak, aby nedošlo 
ku poškodeniu mechanizmov zimnej údržby. 

- Každé případné znečistenie cesty III/059032 stavebník odstráni na vlastné náklady. 
Práce na zriadení vjazdu žiadame realizovat' v termíne máj - august běžného roka. 

- Začatie a ukončenie prác na zriadení vjazdu oznámi stavebník zástupcovi správců 
komunikácie - p. Rezer, tel.: 0918 370 178 alebo 044 55 97 456, ktorý písomne převezme 
miesto napojenia. 

- Stavebník pred začatím prác na zriadení vjazdu na cestu III/059032 požiada v zmysle 
§-u 3b zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o povolenie čestný 
správný orgán. 
SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/059032 na čas nevyhnutné 
potřebný pre zriadenie vjazdu a vykonanie stavebných úprav čestného telesa po zásahu do 
riadneho stavu. 

OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP-2015/004916-002-
Lš zo dňa 18.05.2015: 

Súhlasí s projektovou dokumentáciou a s vydáním stavebného povolenia pre 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. 
Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě. 
S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN obce Kvačany. 
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. 

OÚŽP úsek ŠVS, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS 2015/004909-
005/Li zo dňa 15.05.2015: 

- Z hťadiska vodohospodářského s realizáciou stavby súhlasíme. 

OÚŽP úsek ŠSOPaK, Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. A 2006/01130-002-AK zo dňa 
30.05.2006: 

Voči realizácii predmetnej stavby orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá 
námietky. 

- Záujmové územie sa nachádza v území, kde platí podl'a zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochraně prírody a krajiny prvý stupeň územnej ochrany. 
V záujmovom území sa nenachádzajú chráněné stromy a nezasahuje do osobitne 
chráněných častí prírody. 
Casť územia leží na hranici a v navrhovanom Území európskeho významu (SKUEV 0192 
- Prosečné). Pri akýchkol'vek činnostiach je preto potřebné na tomto území postupovat' 
v súlade so zákonom o ochraně prírody a krajiny. 
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- Záujmové územie nezasahuje do žiadneho z navrhovaných ani vyhlášených Vtáčích 
území. 

Slovenský vodohospodářsky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, Ružomberok 
v stanovisku pod č. CZ100062/2015 Ing. Ševcová zo dňa 08.04.2015: 

- SVP, š.p. Ružomberok nemá námietky k projektu. 

Hydromeliorácie, š.p., Bratislava vo vyjádření pod č. 515-2/440/2006 zo dňa 10.02.2006: 
- V predmetnom k.ú. sa nachádzajú hydromelioračné stavby s evid. č. 5304130 a 5304218, 

ďalej sa tu nachádzajú drenážne systémy hydromelioračných stavieb s evid. č. 5304244 
„Odvodnenie pozemkov Kvačany" z roku 1984. 

LVS, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjádření pod č. 1258/2006/Ing. Sá zo dňa 23.05.2006: 
- Časťou předmětného územia prechádza zásobné potrubie z čerpacej stanice do obce 

Kvačany (nad intravilánom obce). Vel'mi malá časť obvodu PPÚ zasahuje do pásma 
hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja „Vrt CH-4" v nasej správě. 

- Pri realizácii úprav žiadame vodohospodářské zariadenia v nasej správě respektovat', 
predovšetkým je potřebné dodržať pásmo ochrany vodovodných potrubí, t.j. min. 1,5 m 
od vonkajšieho okraja potrubia na každú stranu. 

- Trasu potrubí vytýčíme priamo na mieste na základe predloženej objednávky. 

SPP, a.s, Bratislava vo vyjádření pod č. Ki/192/2006 zo dňa 29.05.2006: 
SPP a.s. k návrhu nemá pripomienky. 

- Upozorňujeme na skutočnosť, že v obci sa nachádzajú miestne plynovody a pri stavbě 
žiadame brať do úvahy s tým súvisiace ochranné a bezpečnostně pásma v zmysle zákona 
o energetike č. 251/2012 Z.z. 

Vyhradenie podrobnějších podkladov, alebo projektovej dokumentácie: 
- neboli vyžiadané. 

K návrhu sa vyjádřili : 
OÚŽP úsek ŠSOH, Liptovský Mikuláš zo dňa 18.05.2015; OÚŽP úsek ŠSOPaK Liptovský 
Mikuláš zo dňa 30.05.2006; OÚŽP úsek ŠVS Liptovský Mikuláš zo dňa 15.05.2015; SVP, š.p. 
Správa povodia hor. Váhu Ružomberok zo dňa 08.04.2015; SSC ŽSK, Žilina vo vyjádření zo dňa 
30.04.2015; Hydromeliorácie, š.p, Bratislava zo dňa 10.02.2006; LVS, a.s. Liptovský Mikuláš zo 
dňa 23.05.2006; SPP, a.s. Bratislava zo dňa 29.05.2006; Slovenský pozemkový fond, Bratislava 
zo dňa 15.05.2006; Obec Kvačany zo dňa 20.06.2006; Lesy SR, š.p. Liptovský Hrádok zo dňa 
15.05.2006; PD Liptovské Hole Kvačany zo dňa 15.05.2006. 

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

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

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

Odóvodnenie: 

Stavebník Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 
01 Liptovský Mikuláš podal dňa 25.03.2015 a doplnil dňa 25.05.2015 na Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Stavebné objekty - komunikačně zariadenia", na 
pozemkoch liniová stavba (parcelné čísla sa neuvádzajú) k.ú. Kvačany. Uvedeným dňom bolo 
začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil pozvánkou zo dňa 27.03.2015 oznámenie o začatí stavebného konania 
veřejnou vyhláškou všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom, upustil od 
ústného pojednávania a miestneho šetrenia a stanovil lehotu na vznášanie námietok od účastníkov 
konania. Súčasne ich upozornil, že účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit' do 7 
pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania, inak na ne nebude prihliadnuté. 
Oznámenie o začatí konania bolo riadne doručené všetkým známým účastníkom konania. 
V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania. 

Stavebný úrad vzhl'adom na to, že v priebehu stavebného konania nastali nové skutečnosti a 
předložená žiadosť spolu s přílohami neobsahovala predpísané náležitosti na posúdenie 
navrhovanej stavby, dňa 30.04.2015 rozhodol o přerušení stavebného konania a vyzval 
stavebníka na doplnenie návrhu. Po doplnění návrhu dňa 25.05.2015 pokračoval v stavebnom 
konaní. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie z hťadísk 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 splňa 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 podfa vyhl. č. 
532/2002 Z.z. 

Stavebník je oslobodený od úhrady správného poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. 
o správných poplatkoch v znění neskorších predpisov. 

Vlastníctvo preukázané : výpisom z LV č. 1062 k.ú. Kvačany zo dňa 26.03.2015. 

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

odvolat'. Odvolanie podťa § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného úřadu 
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územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Nám. OsloboditeFov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie po vyčerpaní 
všetkých opravných prostriedkov je preskúmateFné súdom. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podFa §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 obce Kvačany a města Liptovský Mikuláš a súčasne iným 
sposobom, 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. 

1 0 -06- 2015 2 5 -06- 2015 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

©31 42 LIPTOVSKÝ MIKUL 
O - l  

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby 

Doručuje sa účastníkom konania 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 
Ing. Ivan Klein, P. Mudroňa 503/9, 036 01 Martin 
Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany č. 100, 032 24 Liptovská Sielnica 
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Na vedomie 
SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
SPP - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 
01 Liptovský Mikuláš 
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOP a K, Vrbická 1993, 
031 01 Liptovský Mikuláš 
OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 
01 Liptovský Mikuláš 
SVP š.p., závod Povodie horného Váhu, J. Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok 
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. 
OsloboditePov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01, Liptovský Mikuláš 
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 
Liptovský Hrádok 
PoPnohospodárske družstvo Liptovské Hole, 032 24 Kvačany 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 
OR Hasičského a záchranného zboru, Nám. OsloboditePov č.l, 031 41 Liptovský Mikuláš 

9 




