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Číslo: URaSP 2015/04941-05/BRM
Vybavuje: Ing. arch. Zuzana Brziaková
Tel.: +421-44 55 65 347
E-mail: zuzana.brziakova@mikulas.sk

V Liptovskom Mikuláši: 07.12.2015

Vec:
Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpený Ing.
Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 979 555 - návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Přístupová komunikácia" a stavby „Kanalizačná
přípojka"

r

VEŘEJNÁ
r

VYHLÁŠKA

UZEMNE ROZHODNUTIE
Navrhovatel' Branislav Drengubiak, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
40 979 555 podal dňa 26.08.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Přístupová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. liniová stavba
(KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 2782/502) a KN-C
1251) a stavby „Kanalizačná přípojka", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. KNC 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5 a KN-C 1250 (KN-E 2782/502) v k. ú.
Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.
Město Liptovský Mikuláš ako příslušný stavebný úrad podťa § 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a
o zmene a doplnění niektorých zákonov a § 5 písm. „a" zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpené primátorom města
prerokovalo žiadosť stavebníka s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podťa
§ 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podťa § 37 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podťa § 39 a § 39a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydává

rozhodnutie o umiestnení stavby
„Přístupová komunikácia", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare. č. liniová
stavba (KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5, KN-C 1250 (KN-E 2782/502) a
KN-C 1251) a stavby „Kanalizačná přípojka", ktorá sa má nachádzať na pozemkoch pare.
č. KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1134/5 a KN-C 1250 (KN-E 2782/502) v k. ú.
Okoličné tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej
mapy, ktorý tvoří přílohu tohto rozhodnutia.
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Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Navrhovaná stavba „Přístupová komunikácia" bude slúžiť ako přístup ku pozemku
stavebníka, kde plánuje realizovat' ďalšiu výstavbu. Bude sa nachádzať v intraviláne aj
extraviláne města Liptovský Mikuláš v miestnej časti Stošice.
Jednopruhová obojsměrná přístupová komunikácia šířky 3,0 m v dížke 71,05 m bude
napojená na miestnu komunikáciu a ukončená obratiskom pre vozidlá dížky 9,0 m.
Komunikácia je navrhnutá so živičným krytom ohraničeným pravostranným čestným
obrubníkom. Eavá strana komunikácie bude ohraničená čestným rigolom z betonových
tvárnic TBM-Q 100-600. Základný priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný
2,0%.
Navrhovaná stavba „Kanalizačná přípojka" bude slúžiť na odkanalizovanie piánovanej
výstavby stavebníka. Přípojka bude napojená na jestvujúce potrubie kanalizácie PVC DN 300
do existujúcej kanalizačnej šachty č. 3. Dimenzia přípojky v celkovej dížke 99,0 m sa
navrhuje DN 300. Na trase kanalizačnej přípojky bude osadená kanalizačná šachta v počte 2
ks priemeru DN 1000 s pojazdným poklopom.
Sposob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky použité na výstavbu sú vedené na listoch vlastníctva ako: zastavané plochy
a nádvoria, záhrada, ovocný sad.
Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia)
• Stavebné a inžinierske objekty
SO 01
Přístupová komunikácia
SO 02
Kanalizačná přípojka
Projektová dokumentáciu vypracoval:
- Ing. Martin Uličný, 5049*SP*I2
- Ing. Maroš Salva, 4964*12
Podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. V ďalšom stupni PD riešiť:
- Je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa
vmieste navrhovanej stavby a zakreslit' ich do projektovej dokumentácie predloženej
pre vydanie stavebného povolenia.
- Je potřebné zapracovat' požiadavky dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie
na ďalší stupeň (projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia).
- Je potřebné vypracovat' projekt organizácie výstavby.
2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického
riešenia stavby s okolitým životným prostředím, najma na výškové a polohové
umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená v intraviláne aj extraviláne města Liptovský Mikuláš k. ú.
Okoličné
Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od
susedných stavieb, výška stavby:
- podl'a zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia
o umiestnení stavby.
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Napojenie na pozemné komunikácie:
- stavba prístupovej komunikácie bude napojená na miestnu komunikáciu na pozemku
pare. č. KN-C 1250
Napojenie na siete technického vybavenia:
- stavba kanalizačnej přípojky bude napojená na jestvujúce potrubie verejnej kanalizácie
do koncovej kanalizačnej šachty č. 3
3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie
v
v
v
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas realizácie stavby, 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 aprávnymi predpismi vydanými na jeho základe
a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobě.
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit', je potřebné odovzdat' 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.
- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města
Liptovský Mikuláš. Kal zo žumpy odovzdávať osobě oprávnenej ma nakladanie s týmto
druhom odpadov.
v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS
- Doporučujeme vody z povrchového odtoku nevypúšťať voťne na terén, ale zabezpečit'
ich odvedenie do existujúceho odvodňovacieho rigolu miestnej komunikácie.
- Zároveň Vás upozorňujeme, že o povolenie kanalizačnej přípojky v súlade s § 26
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bude potřebné požiadať orgán štátnej vodnej správy.
v

v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaKaZP
- Případný nevyhnutný výrub dřevin riešiť v zmysle §-u 47 a 48 zákona č.543/2002 Z. z.
o ochraně prírody a krajiny v znp. (vyžaduje sa súhlas města Liptovský Mikuláš).
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
- K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území
tunajší úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to
predovšetkým odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v
nevyhnutných prípadoch, v odóvodnenom rozsahu a po zbere úrody.
- Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania k
predmetnej stavbě prístupovej komunikácie požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska
podťa § 17 ods. 3 zákona kpoužitiu poťnohospodárskej pódy na nepoťnohospodársky
účel v zastavanom území obce.
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Krajský pamiatkový úrad Žilina
- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s předmětnou stavbou písomne ohlásit'
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, ktorý vykoná odborný
dohPad stavby formou obhliadky jej výkopov z hfadiska výskytu možných archeolo
gických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dojde k akémukofvek archeologickému nálezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu
Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat' ho bez změny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
- Odporúčame vyviesť k jednotlivým parcelám připojovacie kanalizačně vetvy (a v tomto
zmysle doplnit' projektová dokumentáciu).
- Pokial' bude navrhovaná kanalizačná přípojka vedená cudzími pozemkami, je potřebný
písomný súhlas ich vlastníkov.
- Upozorňujeme Vás, že zásah do potrubí a zariadení v našej správě móžu vykonat' len
pracovníci LVS, a. s. L. Mikuláš.
- Pre zriadenie kanalizačnej přípojky je potřebné předložit" našej spoločnosti žiadosť na
predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a ďalšie náležitosti
podfa pokynov našich pracovníkov. Pred zásypom kanalizačnej přípojky je potřebné
přizvat' správců verejnej kanalizácie. Kontakt: p. Vyšný - 0908 916 595.
- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za
účelom kontroly revíznych šácht.
- Ak v budúcnosti bude navrhovanou kanalizačnou přípojkou odkanalizovaná voda
z vlastného zdroja, musí majitel' túto skutočnosť pred napojením oznámit' LVS, a. s. a
na vlastně náklady umiestniť na přípoj ke z takéhoto zdroja vodomernú šachtu s
meraním (podfa 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.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú VN
- Připoj enie na el. energiu žiadame riešiť z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej
lokalitě: NN-poistk. skriňa v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode - pri č. d. 69
- Pripojenie do Distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a
zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej přípojky - zvod po štípe a istiacu skriňu SPP2
/40 A umiestnenú na štípe, Vám zabezpečí výlučné SSE-D, po uzatvorení Zmluvy o
připojení, uhradení připojovacieho poplatku a doložení PD,LV.
- Meranie - vyhotovenie ER musí vyhovovat' podmienkam stanoveným STN EN 60439
(příprava na montáž HDO, blokovacie relátka, svorkovnica PEN). Meranie el. energie
riešiť v samostatnom ER, ktorý sa umiestni na veřej ne přístupné miesto - vedfa štípa.
Pred ER musí byť vofný priestor aspoň 800 mm a min. výška nad upraveným terénom
600 mm. Rozdeíenie sústavy TN-C na TN-S je potřebné riešiť mimo plombovanej časti
ER. V případe umiestnenia ER v blízkosti podpěrného bodu, je potřebné dodržať
vzdialenosť 2 m.
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Slovák Telekom, a.s.
- Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochraně proti
rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, v
případe změny vyznačeného polygonu dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v případe ak
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo k si
stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom a.s. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétných podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného
správou sieti: Ján Babál, jan.babai@telekom.sk, +421 44 4328456
- V případe ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je
potřebné zo strany žiadatďa zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podťa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znění.
- Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie
je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat'
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadatďa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutďnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku
Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
o stavebné povolenie.
K návrhu sa vyjádřili:
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev pod č. ŽPD-2015/03925003/POR zo dňa 02.07.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2015/011034-002-MA zo dňa
12.11.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2015/002535-002/Li zo dňa 25.03.2015
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č.
OU-LM-OSZP/2014/001047-002-VIT zo dňa 09.05.2014
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor pod. č. OU-LM-PLO2015/010792-2-IVA zo dňa 16.11.2015
- Okresné riaditďstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č.
ORHZ-LM1-710/2015 zo dňa 10.11.2015
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Střed pod č.
ASMdpS-1-1603/2015 zo dňa 02.12.2015
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- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2015/21910-2/81001/FUR zo dňa
13.11.2015
- Hydromeliorácie, š. p., pod č. 5762-2/120/2015 zo dňa 19.11.2015
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 989/2015/PŠ zo dňa 17.03.2015
- Středo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4300013081 zo dňa 07.05.2014
- Slovák Telekom, a.s. pod č. 6611524668 zo dňa 04.11.2015
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- Neboli uplatněné
Odovodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal předložený
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hPadísk uvedených v ustanoveniach
uvedených v § 37 stavebného zákona v znění neskorších predpisov a o zmene a doplnění
niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávněné záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spíňa
požiadavky stanovené v § 43d a43e stavebného zákona v znění neskorších predpisov,
vyhláškou 532/2002 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Dňa 26.08.2015 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby Prístupovej komunikácie a Kanalizačnej přípojky od navrhovatePa Branislava
Drengubiaka, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zastúpeného Ing. Jozefom
Pavlíkom, Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš. Dňa 09.10.2015 stavebný úrad oznámil
začatie konania formou veřejnej vyhlášky anariadil miestne zisťovanie spojené s ústným
pojednáváním na 05.11.2015.Nakol'ko na ústnom konaní bolo zistené, že předložený návrh
neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval
navrhovatePa v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na doplnenie podania a konanie prerušil. Po doložení
všetkých potřebných dokladov astanovísk, nakoPko neboli zistené nedostatky a překážky
ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad vydal v predmetnej
veci rozhodnutie.
Stanoviská dotknutých orgánov a města Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN města Liptovský Mikuláš. PodPa
platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
městského zastupitePstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť
bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znění zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s převahou rodinných domov".
Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš.
Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 2367 (KN-C 1134/5) zo dňa
09.04.2015, výpisom z listu vlastníctva č. 631 (KN-C 1251) zo dňa 28.10.2015 a výpisom
z listu vlastníctva č. 2041 (KN-C 1087/3 (KN-E 2782/502), KN-C 1250 (KN-E 2782/502))
zo dňa 28.10.2015 vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym
odborom a bolo doložené zmluvami:
- Nájomná zmluva uzatvorená medzi prenajímatePom Město Liptovský Mikuláš,
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 anájomcom
Branislavom Drengubiakom, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
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zo dňa 08.09.2015
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení věcného břemena uzatvorená medzi budúcim
povinným z věcného břemena Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 a budúcim oprávněným z věcného břemena
Branislavom Drengubiakom, Rázusova 1821/13, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa
08.09.2015
Poučenie
Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podPa § 54 zákona o správnom konaní sa
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Město Liptovský Mikuláš cestou
Spoločného obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor
výstavby abytovej politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní
všetkých oprávněných prostriedkov preskúmatePné súdom.

/.

, v^V

Správný poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znění neskorších predpisov
Položka 59 písm. „a" ods. 1 v hodnotě 40,- EUR bol uhradený v pokladní města Liptovský
Mikuláš.
Doručuje sa
- Ing. Jozef Pavlík, Družstevná4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu
umiestňovanou stavbou sa rozhodnutie doručuje formou veřejnej vyhlášky

s předmětnou

Toto rozhodnutie má podPa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podPa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byť vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto Iehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj iným sposobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
. Na vedomie
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaKaŽP, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠVS, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš
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- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš
- Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko střed, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresné riaditďstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
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