
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVESENÁ DŇA: 20 -11-2015 

ZVESENÁ nŇA. -5-12" 2015 

PODPIS: 
MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
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Číslo ': ÚRaSP 2015/06078-003/Le V L. Mikuláši dňa 16.11.2015 

Archív SB a. s. so sídlom Priemyselná 19474/11, Liptovský Mikuláš zastúpený RTC plus s. r. 
o. J. Král'a 4359, Liptovský Mikuláš 
návrh o územně rozhodnutie o umiestnení stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš na 
pozemkoch pare. č. KN-C 5202/9, 5202/10 v k. ú. Liptovský Mikuláš 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podl'a ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom konaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov ( stavebný zákon ) a § 5 
písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územně plánovanie, stavebný poriadok 
abývanie podl'a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších 
predpisov územně konanie o umiestnení stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš na 
pozemkoch pare. č. KN-C 5202/9, 5202/10 v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovatel'a Archív SB 
a. s. so sídlom Priemyselná 19474/11, Liptovský Mikuláš zastúpený RTC plus s. r. o. J. Král'a 
4359, Liptovský Mikuláš 

Ak návrh na vydanie územného rozhodnutia nebude požadovaným spósobom v určenej lehote 
doplněný, územně konanie sa zastaví podl'a § 35 ods. 2 stavebného zákona. 

Odovodnenie : 
Dňa 29.10.2015 podal navrhovatel' Archív SB a. s. so sídlom Priemyselná 19474/11, 

Liptovský Mikuláš zastúpený RTC plus s. r. o. J. Král'a 4359, Liptovský Mikuláš návrh o 
územně rozhodnutie o umiestnení stavby Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš na pozemkoch 
pare. č. KN-C 5202/9 vk. ú. Liptovský Mikuláš na spracovanie cca 19 800 t/rok odpadu 
z priemyslu a komunálnej sféry. 

Y zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona Ak předložený návrh neposkytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, najma vplyvov na 
životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovatela, aby návrh v primeranej lehote doplnil 
potřebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak 
navrhovatel' nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spósobom v určenej 
lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví 

ROZHODNUTIE O PŘERUŠENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 
(Veřejná vyhláška) 

p r e r u s u j e .  

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia musí byť ako po stránke formálnej tak aj vecnej úplná, 
čo do rozsahu tak aj obsahu dokladov a podkladov, ktoré je nutné předložit'. Rozsah a obsah 
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podkladov je specifikovaný v stavebnom zákone, jeho vykonávajúcich predpisoch popřípadě 
osobiných predpisov. V zmysle § 3 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje 
a) meno, priezvisko ( názov ) a adresu ( sídlo ) navrhovatelá, 
b) predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spósobu jeho 
doterajšieho využitia, 
c) zoznam všetkých známých účastníkov územného konania, 
d) druhy a parcelné čísla pozemkov podlá katastra nehnutelností s uvedením vlastnických a iných 
práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb, 
e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas 
vlastníka pozemku, ak nemá navrhovatel' k pozemku vlastnické alebo iné právo a pre 
navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť, 
f) údaje o splnění podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané 
predpodáním návrhu. 

V zmysle § 3 ods. 1 tejto vyhlášky sa k návrhu na vydanie územného rozhodnutia saprikladajú 
a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením 
predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením vázieb ( účinkov ) na okolie; ak sa 
navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzávěra, chráněné územie alebo ochranné 
pásmo podlá odseku 2, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc 
územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vztáhov ( účinkov ) k okoliu; situačný výkres a 
mapový podklad sa přikládá v dvoch vyhotoveniach, 
b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávněnou osobou; 
v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s 
příslušným odborným vzděláním, 
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a obce, 
d) závěrečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané, 
e) doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podáním návrhu. 

V zmysle §12 ods. 2 zákona č. 51/2012 Z. z. o energetike v znění neskorších predpisov stavať 
energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. 
To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na 
a) výrobu elektřiny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom 
plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnutelností s 
celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického 
zariadenia na výrobu elektřiny zo slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti 
takej budovy; zvýšit' inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 100 kW možno iba na 
základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, 
b) výrobu elektřiny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využívá iný 
primárný energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšit' inštalovaný výkon takého energetického 
zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, 
c) výrobu plynu, 
d) distribúciu elektřiny, ktoré představuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej 
distribučnej sústavy prevádzkovateía distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v 
území bezprostredne nadvázujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať 
prevádzkovatel' distribučnej sústavy do úrovně vysokého napátia okrem případu, že ide o elektrické 
vedenie a elektr o energetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektřiny medzi častou 
územia Európskej únie alebo územia třetích štátov a vymedzeným územím alebo častou 
vymedzeného územia, 
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e) distribúciu plynu, ktoré představuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej 
distribučnej siete prevádzkovateťa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území 
bezprostredne nadvázujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať 
prevádzkovatel' distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia, 
f) prepravu plynu, ktoré představuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete 
prevádzkovatelá prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovatel' prepravnej siete, 
g) prevádzkovanie zásobníka, ktoré představuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho 
zásobníka prevádzkovateťa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovatel' zásobníka. 

V zmysle §12 ods. 14 zákona č. 51/2012 Z. z. o energetike v znění neskorších predpisov 
Osvedčeníe na výstavbu energetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné 
konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektřiny do prenosovej sústavy 
alebo do distribučnej sústavy. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na výstavbu 
distribučnej sústavy alebo distribučnej siete je dokladom pre vydanie povolenia na podnikanie v 
energetike podlá § 6 a 7. Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia pre zariadenie pre 
kombinovaná výrobu sa posudzuje aj podlá osobitného předpisu. 

V zmysle § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znění neskorších 
predpisov 
Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým instalovaným tepelným výkonom od 100 kW 
vrátane do 10 MW možno uskutočniť len na základe závazného stanoviska obce o súlade 
pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej 
energetiky. 

V zmysle § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znění neskorších 
predpisov pri výstavbě sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateť v konaní 
podlá osobitného předpisu dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je závazné. Dodávateť tepla 
má súčasne postavenie účastníka konania podlá osobitného předpisu, ak sa povoluje výstavba 
sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateťa zo zdroja tepla v 
centralizovanom zásobovaní teplom apreto musí byť stavebnému úřadu známi. 

V zmysle § 3 ods. 4 tejto vyhlášky sa k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa 
podlá miesta, druhu, rozsahu a předpokládaných účinkov stavby přikládá dokumentácia pre 
územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne 
zřejmé najma 
a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená, 
b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako 
stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc 
pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia ( spravidla v mierke 1:500 ); v 
prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 postačujú podklady podlá odseku 3 písm. a), 
c) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhlád apódorysné usporiadanie, 
d) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo vázbe na základné 
požiadavky na stavby, 
e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vód, 
dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na 
dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
f) údaje o prevádzke alebo o výrobě vrátane základných technických parametrov navrhovaných 
technologií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov ( okrem komunálnych 
odpadov ), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobě, a návrh spósobu nakladania s nimi, 
g) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredíe, zdravie ťudí a požiarnu 
ochranu vrátane návrhu opatření na odstránenie alebo minimalizáciu negativných účinkov a návrh 
na zriadenie ochranného pásma, 
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h) dot/cnuté ochranné pásma alebo chráněné územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo 
pamiatkové zóny, 
i) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti 
geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o 
vhodnosti z hládiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radonu a dalších prírodných 
rádionuklidov, 
j) údaje o požiadavkách na stavbu z hládiska civilnej ochrany, 
k) úpravy nezastávaných ploch pozemku a ploch, ktoré budú zazelenené, 
l) rozsah a usporiadanie staveniska. 

V zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich 
změnu, ku ktorým vydal příslušný orgán podlá osobitného předpisu závěrečné stanovisko alebo 
rozhodnutie vydané v zistávacom konaní podlá osobitného předpisu, stavebný úrad zašle 
příslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného 
konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spósobu zapracovania 
podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zistávacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, 
projektová dokumentáciu, ak je súčastáu návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o 
začatí územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie 
pripomienok zabezpečuje ten, z podnětu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete. 
Stavebný zákon nemá k danému ustanoveniu přechodné ustanovenie a preto platí pre všetky 
návrhy na vydanie územného rozhodnutia podané po 1.1.2015 t. z. aj pre tie, kde sa zisťovacie 
konanie uskutočnilo do 1.1.2015. 

Stavebný úrad konstatuje, že předložený návrh neobsahuje predpísané náležitosti a rozsah 
projektovej dokumentácie nezodpovedá § 4 hore uvedenej vykonávacej vyhláške k stavebnému 
zákonu. Předložené podklady a stanoviská tak nestačia na riadne posúdenie stavby z hl'adiska 
záujmov sledovaných v územnom konaní a stavebný úrad vyzval stavebníka na odstránenie 
nedostatkov podania. Na výzvu bezprostredne navazuje toto prerušenie správného konania. 

Správný orgán v konaní pokračuje, len čo pominú překážky, pre ktoré sa konanie přerušilo. 
PokiaP je konanie přerušené, lehoty podfa správného zákona neplynú. 

Proti rozhodnutiu o přerušení konania sa podfa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znění neskorších nemožno odvolat'. Toto rozhodnutie nie je preskúmatePné súdom. 

Poučenie : 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 

Obdrží 
RTC plus s. r. o. J. KráPa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš 


