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MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA" 

VYVESENÁ DNA: 30 -12- 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ZVESENÁ DŇA: 1 4 -01" 2016 

PODPIS: Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnost' 
,173 parkovacích miest pre obytný súbor HBV „BELLA VISTA" 

Palúdzka sever - stará glejovňa v Liptovském Mikuláši, 
pare. č. 913-924, k.ú. Palúdzka" 

navrhovateta „TELINK, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš" 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

Dňa 29.12.2015 bolo Městskému úřadu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného 
prostredia a poínohospodárstva z Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov doručené rozhodnutie o tom, že záměr „173 parkovacích miest 
pre obytný súbor HBV „BELLA VISTA" Palúdzka sever - stará glejovňa v Liptovskom 
Mikuláši, pare. č. 913-924, k.ú. Palúdzka" navrhovateía „TELINK, s.r.o., Školská 10, 031 
01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00652385" sa nebude posudzovať. 

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úřade, oddelení životného 
prostredia a poínohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
na I. posch., č. dveří 111, počas stránkových dní. 

MI 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ , 

RNDr. Mária Lošonská 
vedúca oddelenia životného prostredia 

a poínohospodárstva 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111 
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Okresný úřad Liptovský Mikuláš 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

OU-LM-OSZP-2015/11268-17-CEN 
LIPT. MIKULÁŠ 

2 9 -12- 2015 
ROZHODNUTIE 

zr 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ( ďalej len „OU-LM-
OSZP") ako příslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podl'a § 5 ods. 1 zákona 
NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v znění neskorších predpisov v spojení s ust. § 56 písm. k) zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní") posúdil podfa ust. § 3 
písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona záměr „173 parkovacích 
miest pre obytný súbor HBV „BELLA VISTA" Palúdzka sever - stará glejovňa v Liptovskom 
Mikuláši, parc.č.913-924, k.ú. Palúdzka" předložený na OU-LM-OSZP dňa 04.11.2015 
navrhovatefom TELINK, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00652385 a vydává 
toto rozhodnutie: 

Navrhovaná činnost' 

„173 parkovacích miest pre obytný súbor HBV „BELLA VISTA" Palúdzka sever - stará glejovňa 
v Liptovskom Mikuláši, parc.č.913-924, k.ú. Palúdzka 

uvedená v predloženom zámere 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť  

podFa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podl'a 
osobitných predpisov. 

Odóvodnenie 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako příslušný orgán 
štátnej správy, na základe předloženého záměru spoločnosti TELINK, s.r.o., Školská 10,031 01 
Liptovský Mikuláš, IČO: 00652385 začal správné konanie podl'a ust. § 18 ods.2 písm. b) 
zákona o posudzovaní dňom doručenia záměru 18.11.2015. 

Nulový variant: 

Předkládaný záměr je okrem nulového variantu (súčasný stav - t.j. variant stavu, ktorý 
by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) riešený v dvoch variantoch. 
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Popis navrhovanéyčinnosti: 

Účelom zisťovacieho konania je vypracovať podklad na přípravu vydania vodoprávneho 
konania na čistenie dažďových vod z ciest a 173 parkovacích ploch znečištěných ropnými 
látkami v areáli obytného súboru HBV "BELLA VISTA" Palúdzka sever - stará glejovňa v 
Liptovskom Mikuláši, pare. č. 913 - 924 k. ú. Palúdzka. 

Celková plocha areálu obytného súboru BELLA VISTA je cca 24350 m2, z ktorých je 
zastavaná plocha obytného komplexu 10 bodových bytových domov 2550 m2. Areálové 
komunikácie a spevnené plochy 173 parkovacích miest majů plochu 6500 m2. Počet obyvateFov 
bude cca 384. 

Investičný záměr obytného súboru HBV "BELLA VISTA" Palúdzka sever sa bude realizovat' 
v bývalom areáli Kožiarskych závodov, kde sa vyrábal z produkcie kožiarskej výroby 
perličkový glej. 

Súčasným majiteFom tohto areálu je firma TELINK, s. r. o., Liptovský Mikuláš. 

Obytný komplex HBV "BELLA VISTA" bude pozostávať z 10 bodových bytových domov 
o piatich podlažiach so 126 jedno, dvoj a trojizbových bytov, doplněných příslušnou základnou 
technickou vybavenosťou, komunikáciami, parkovacími a odstavnými plochami doplněnými o 
športoviská a parkové úpravy nezastávaných ploch. 

Z celého obytného areálu v rámci posudzovania vplyvov a zložky životného prostredia sa 
posudzuje len čistenie dažďových vod z ciest, odstavných ploch a 173 parkovacích ploch od 
ropných látok prostredníctvom odlučovačov ropných látok (ORL). 

Lokalita nadvázuje na existujúcu výstavbu IBV z juhu ulice Za mlynom a Za luhami, z 
východu a severu je 1'avý břeh rieky Váh a zo západu jestvujúci športový areál FC Palúdzka. 
Nadmořská výška lokality je 568 m n. m. 

Projekt pre územné rozhodnutie stavby navrhuje v súlade so schváleným Doplnkom 
a změnou ÚPN SÚ Liptovský Mikuláš č. 11 realizovat' v tejto lokalitě výstavbu bytových 
domov s příslušnou základnou technickou a občianskou vybavenosťou. Výstavba nového 
obytného súboru je situovaná v priestore bývalého priemyselného podniku na okraji zástavby na 
1'avom břehu rieky Váh v Liptovskom Mikuláši, miestnej časti Palúdzka. 

Na pozemku sa nachádzajú zdevastované pozostatky jednotlivých budov a objektov 
bývalého areálu Kožiarskych závodov na výrobu perličkového glej a, postávaného v roku 1921, 
ktoré budú asanované v 1. etape realizácie investičného záměru a budú nadvazovať na už 
čiastočnú asanáciu objektov z minulosti, keď bola ukončená výroba. 

Súčasťou obytného súboru je aj realizácia ciest, odstavných ploch a 173 parkovacích ploch 
vrátane 7 parkovacích stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Lokalita je přístupná po existujúcich komunikáciách ulic Žuffová, Glejárska, Budovatelská, 
ktoré sú súčasťou existujúcej zástavby IBV. Přístupné miestne komunikácie majů šířku 4 - 7 m. 
V areáli obytného súboru sú navrhnuté komunikácie o šírke 6 m so živičným krytom a odstavné 
parkovacie plochy, umiestnené kolmo na komunikácie o rozmeroch stojísk 2,4 x 5,5 a stojísk 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu o rozmeroch 3,5 x 5,5 m v počte 7 stojísk. 
Súčasťou spevnených ploch je aj riešenie ploch pre umiestnenie kontejnerov na uskladnenie 
odpadov pri severozápadnom a južnom oplotení pozemku areálu. Komunikácie, parkoviská a 
spevnené plochy budú z asfaltobetónu. 

Objektová skladba stavebného riešenia: 
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SO 01 - SO 10 Bytové domy 
SO 11 Vodovod 
SO 12 Splašková kanalizácia 
SO 13 Dažďová kanalizácia 
SO 14 Přípojka VN + TR 
SO 15 Vonkajšie rozvody NN 
SO 16 Vonkajšie osvetlenie 
SO 17 Komunikácie, spevnené plochy a oplotenie 
SO 18 Terénne a sadové úpravy 

Odkanalizovanie dažďových vod v rámci obytného súboru HBV "BELLA VISTA" Palúdzka 
- sever bude zabezpečené novonavrhovanou dažďovou kanalizáciou do vodného toku Váhu. 
Novonavrhovaná dažďová kanalizácia je gravitačná a pozostáva z dažďových stok, 
kanalizačných prípojok z bytových domov, objektov služieb a vybavenosti a uličných vpustí so 
zvěděním vod zo spevnených ploch a parkovísk. 

Čistenie dažďových vod z ciest, spevnených ploch a parkovísk bude zabezpečené pri 1. 
variante priamo v konštrukcii každej uličnej vpusti integrovaným odlučovačom ropných látok 
(ORL) v počte 14 ks. 

Potřebné množstvo pitnej a úžitkovej vody bude zabezpečené z veřejného vodovodu města 
Liptovský Mikuláš tromi přípojkami. Prevádzku obytného súboru a technickej vybavenosti 
bude zabezpečovat' prevádzkovatel'. Na tento účel bude k dispozícii 8 zamestnancov. 

Odpadové vody 
Odpadové vody sú produkované v rozsahu spotřeby pitnej vody a sú zaústěné do verejnej 

kanalizácie města Liptovský Mikuláš cez prečerpávajúcu stanicu so systémom separácie 
pevných látok emuport. 

Odkanalizovanie dažďových vod 
Odkanalizovanie dažďových vod z obytného súboru HBV "BELLA VISTA" Palúdzka sever 

budú zabezpečené samostatnou dažďovou kanalizáciou, kde budú zvěděné vody zo striech, 
spevnených ploch, ciest a 173 parkovacích miest. 

Dažďové vody z komunikácií a parkovísk vzhl'adom na možné znečistenie ropnými látkami 
bude prečistené v odlučovačoch ropných látok. PURECO ENVIA typ CRC/CRC+ 
umiestnených v uličných vpustiach v počte 14 ks pri 1. variante alebo umiestneným pred 
vyústěním přečištěných vod do vodného toku Váhu a to blokom typu KLARTEC KC 125/2 sil. 

Zdroje znečistenia ovzdušia 
Potřeba tepelnej energie pre vykurovanie je zabezpečená elektrickou energiou a nemá vplyv 

na znečistenie ovzdušia. Doprava osobnými autami bude v bežnej normě a nemá váčší vplyv na 
stav ovzdušia. 

Hluk a vibrácie 
Samotná prevádzka areálu nebude mať vplyv z hťadiska hluku na okolie mimo pohybu áut a 

zásobovania, popřípadě zimnej údržby. 

Celý investičný záměr je v súlade so schváleným doplnkom a so změnou Územného 
plánu Města Liptovský Mikuláš č. 11. Realizácia je bez nároku na nové plochy a využijú sa už 
plochy vedené ako zastavané plochy anádvoria. Areál vhodné nadvázuje na už existujúcu 
výstavbu rodinných domov v susedstve. V budúcnosti sa uvažuje s možným přepojením cez 
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rieku Vah smerom k Liptovskej Mare a Aquaparku Tatralandia. Potřebné inžinierske siete sa 
nachádzajú v dotknutom území. 

Stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty: 

Variant 1 
Uličný vpust s odlučovacím zariadením Fahkých kvapalín PURECO ENVIA CRC: 

Odlučovač ropných látok ENVIA typ CRC/CEC+ je technicky riešený ako válcová nádoba 
z nehrdzavejúcej ocele (nerez), v ktorej je umiestnená fíltračná vložka na zachytávanie ropných 
látok. Jednoduchá konštrukcia umožňuje zabudovanie odlučovača ropných látok priamo do 
uličnej vpuste. Výstupná kvalita vody sa pohybuje podl'a podkladov výrobců v rozmedzí 0,1 - 5 
mg NEL/1 

Variant 2 
Všetky dotknuté plochy sú zaústěné pred vyústěním do vodného toku Váhu cez klasický 

odlučovač ropných látok KL 125/2sII. od spoločnosti KLARTEC. Sorpčný dočisťovací 
odlučovač sa zaraďuje pri zvýšených požiadavkách na výkon čistenia, t. j. 0,5 - 0,1 mg/l NEL. 

Variant 0: 
Tento variant nerieši žiadne možné využívanie tohto voFného priestoru a uvažuje len 

s ponecháním súčasného stavu územia v takom stave, ako je - zdevastovanom po čiastočnej 
asanácii objektov. Tento variant nerieši stav samotného územia, ani jeho možné využitie. 

PodFa ust. § 29 ods. 1 Ak ide o navrhovanú činnost' uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovatel' je 
povinný pred začatím povoFovacieho konania k navrhovanej činnosti doručit' příslušnému 
orgánu písomne a elektronicky 

a) záměr s náležitosťami podFa § 22 ods. 3 a přílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho 
konania navrhovaná činnost' alebo 
b) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podFa přílohy č. 8a, ak má byť 
predmetom zisťovacieho konania změna navrhovanej činnosti. 

PodFa ust. § 23 ods. 1 Příslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia záměru podFa 
§ 22 zašle záměr rezortnému orgánu, povoFujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej 
obci. Příslušný orgán zveřejní bezodkladné na webovom sídle ministerstva záměr a oznámenie 
o předložení záměru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, 
miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateFovi, ktorými sú názov, 
adresa alebo sídlo navrhovateFa. 

PodFa ust. § 23 ods. 3 Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia záměru alebo 
oznámenia podFa odseku 2 informuje o ňom veřejnost' na úradnej tabuli obce a zároveň 
oznámi, kde a kedy možno do záměru nahliadnuť, v akej lehote móže veřejnost' podávat' 
pripomienky a miesto, kde sa móžu pripomienky podávať. Záměr musí byť veřejnosti 
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

PodFa ust. § 23 ods. 4 Rezortný orgán, povoFujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec 
doručia písomné stanoviská k záměru příslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa 
nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Veřejnost' 
móže doručiť svoje písomné stanovisko k záměru příslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia 
záměru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podFa odseku 3; 
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písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stánovenej lehote 
prostredníctvom dotknutej obce. 

Navrhovaná činnost' je svojimi parametrami zaradená podl'a přílohy č. 8 Zákona 
č.24/2006 Z. z. v znění neskorších predpisov, Kapitola 9. hrfřaštruktúra, Položka č.16. Projekty 
rozvoj a obcí vrátane b) statickej dopravy, Časť B (Zisťovacie konanie ) Prahové hodnoty - od 
100 do 500 stojísk. 

OU-LM-OSZP v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-LM-OSZP-
2015/11268-003-CEN zo dňa 20.11.2015 zaslalo predmetný záměr, ktorý je v súlade s § 22, do 
siedmich pracovných dní po jeho obdřžaní rezortnému orgánu (Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky); povol'ujúcemu orgánu (Město Liptovský 
Mikuláš; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie); 
dotknutému orgánu (Úřadu Žilinského samosprávného kraj a, Regionálnemu úřadu veřejného 
zdravotnictva LM, Okresnému riaditel'stvu hasičského a záchranného zboru LM, Okresnému 
úřadu LM pozemkový a lesný odbor, Okresnému úřadu L. Mikuláš, odbor star. oživ. 
prostredie, Okresnému úřadu L. Mikuláš odboru krizového riadenia, Okresnému úřadu L. 
Mikuláš, odboru cestnej dopravy apozemných komunikácií, ŠOP SR S-TANAP, Slovenský 
vodohospodářsky podnik š.p.); a dotknutej obci (Liptovský Mikuláš). OU-LM-OSZP zveřejnilo 
uvedený záměr na webovom sídle ministerstva: 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/173-parkovacich-miest-pre-obytny-subor-hbv-bella-
vista-paludzka-sever-

OU-LM-OSZP posúdilo vyššie uvedený záměr z hFadiska povahy a rozsahu 
navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných 
vplyvov na životné prostredie azdravie obyvateFov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav 
životného prostredia v dotknutom území. 

Pri posudzovaní použilo aj kritériá pre rozhodovanie podFa Přílohy č. 10 k zákonu 
o posudzovaní (transpozícia přílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov 
určitých veřejných a súkromných projektov na životné prostredie). 

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podFa zákona o posudzovaní sa vyjádřili: 

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia - dotknutý orgán (list č.: OU-
LM-OKR-2015/011282-004 zo dňa24.11.2015, doručený dňa 25.11.2015) vyjádřil názor, že 
z hFadiska požiadaviek civilnej ochrany nepožaduje posudzovať uvedenú stavbu podFa zákona 
č.24/2006 Z.z. 

2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva - dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2015/011350-02-
MA zo dňa 24.11.2015, doručený dňa 26.11.2015) uviedol, že nemá závažné pripomienky 
k předloženému záměru a nepožaduje aby bol spomínaný záměr posudzovaný podFa zákona č. 
24/2006 Z.z. 

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií -
dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OCDPK-2015/011174-002 zo dňa 18.11.2015, doručený dňa 
23.11.2015) předložil následovně vyjadrenie: 
NakoFko sa příslušná stavba nedotýká ciest v našej správě, nemáme k předloženému 
dokumentu žiadne pripomienky. 
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4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy ochrany ovzdušia - dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2015/11390-2 Kf zo dňa 
30.11.2015, doručený dfia 02.12.2015) uviedol, že nemá pripomienky k předloženému záměru 
a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 

5. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom vLipt. Mikuláši - dotknutý orgán 
(list č.: 2015/01762-02/404-MUDr.Hudák zo dňa 01.12.2015, doručený dňa 04.12.2015) 
uviedol, že súhlasí s předloženým zámerom. Z hPadiska vyhodnotenia vhodnosti jednotlivých 
variant a ich vyhodnotením pre realizáciu bolo stanovené následovně poradie vhodnosti 
alternativ na realizáciu: variant č. 1 najvhodnejší, variant č. 2 menej vhodný, variant "0" 
nevhodný. 

6. Okresné riaditeVstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši - dotknutý 
orgán (list č.: ORHZ-LM1-754/2015 zo dňa 03.12.2015, doručený dňa 09.12.2015) uviedol, 
že z hFadiska ochrany pred požiarmi nepředpokládá vznik negativných vplyvov na životné 
prostredie. 

7. Štátna ochrana prírody SR Správa TANAP - dotknutý orgán (list č.: TANAP/1725/2015 
zo dňa 01.12.2015, doručený 09.12.2015) uviedol následovně k předloženému záměru: 

Napriek nedostatkov v zámere (stručné a všeobecné spracovanie jednotlivých kapitol bez 
podrobnejšieho popisu, analýzy alebo hodnotenia územia ako aj vplyvov navrhovanej 
činnosti), s prihliadnutím na charakter územia (areál bývalých kožiarskych závodov) apri 
dodržaní pravidelnej kontroly ačistenia odlučovačov ropných látok, nepožadujeme činnosť 
ďalej posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Správa TANAPu zároveň akceptuje výběr variantu 1, s dórazom na doslednú kontrolu 
a pravidelné čistenie všetkých 14 ORL, aby nedošlo kich zaneseniu a znefunkčneniu 
a následne k úniku neprečistených vod do toku Váh. Zároveň je potřebné uviesť subjekt, ktorý 
bude zodpovědný za čistenie a starostlivost' o zariadenia ORL v ďalšej etape povol'ovacieho 
procesu. 

8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 
správa - dotknutý a povoFujúci orgán (list č.: OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/11392-2/Mk zo dňa 
07.12.2015, doručený dňa 11.12.2015) uviedol, že má následovně pripomienky: 
Orgán štátnej vodnej správy z vodohospodářského hFadiska nepožaduje záměr „173 

parkovacích miest pre Obytný súbor HBV „BELLA VISTA" Palúdzka, sever - Stará Glejovňa 
v Liptovskom Mikuláši" posudzovať v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých zákonov v znění neskorších predpisov. 

Spracovaný projekt „173 parkovacích miest pre Obytný súbor HBV „BELLA VISTA" 
Palúdzka, sever - Stará Glejovňa v Liptovskom Mikuláši" požadujeme předložit' na vyjadrenie 
v zmysle §-u 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znění neskorších predpisov 

9. Žilinský samosprávný kraj, odbor dopravy a územného plánovania, dotknutý orgán,(list 
č. 06042/2015/ODaÚP-2 zo dňa 04.12.2015, doručený 14.12.2015) uviedol následovně 
k předloženému záměru: 
Žilinský samosprávný kraj k předloženému záměru z hFadiska súladu s Územným plánom 

veFkého územného celku Žilinského kraja nemá pripomienky a předložený záměr nepožaduje 
posudzovať podFa zákona. 

10. Město Liptovský Mikuláš - dotknutá obec a povoFujúci orgán (list č.: UHA 
2015/07015-02-BC zo dňa 11.12.2015, doručený dňa 15.12.2015) uviedol následovně: 
Navrhovaná činnost' v zmysle předloženého záměru "173 parkovacích miest pre obytný súbor 
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HBV „ BELLA VISTA" Palúdzka sever - stará glejovňa v Liptovskom Mikuláši", 
spracovaného Ing. arch. Emilom Hudečkom, Liptovský Mikuláš v októbri 2015, ktorá navrhuje 
výstavbu obytného komplexu a asanáciu zdevastovaných pozostatkov objektov bývalého 
areálu Kožiarskych závodov nie je v rozpore s platným územným plánom města Liptovský 
Mikuláš v znění zmien a doplnkov za předpokladu, že bude dodržaný index zastavanej plochy 
max. 50% a maximálna výška zástavby 5 nadzemných podlaží. Počet budovaných parkovacích 
a odstavných miest pre motorové vozidlá je potřebné riešiť v zmysle platnej STN 73 61 10. 

V případe, že investor má záujem pozemné komunikácie po vybudovaní odovzdat' městu 
do vlastníctva a správy, ako miestne komunikácie, ich šířkové usporiadanie riešiť v zmysle 
STN 73 61 10, inžinierske siete v nich ukladať v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (čestný zákon) v znění neskorších predpisov a veřejné osvetlenie - typy 
použitých svietidiel a stožiarov riešiť po dohodě s mestom. S odpadom, ktorý vznikne počas 
realizácie stavby, nakladať v súlade s 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnění niektorých zákonov v platnom znění. Zneškodnenie odpadu, vzniknutého z 
odlučovačov ropných látok počas prevádzky parkoviska, zabezpečiť osobou oprávněnou 
nakladať s týmto odpadom. Netrváme na tom, aby navrhovaná činnost' bola posudzovaná 
podl'a zákona. 

11. Slovenský vodohospodářsky podnik š.p., - dotknutý orgán (list č.: 31858/210/2015 zo dňa 
04.12.2015, doručený 16.12.2015) uviedol následovně k předloženému záměru: 

SYP, š.p., OZ Piešťany neodporúča předložený záměr stavby posudzovať v zmysle zákona 
č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znění. 

Odporúčame variant č.2 vzhFadom na nedostatočne preukázané zdóvodnenie a vyhotovenie 
vybraného variantu. Pri variante č. 1 nie je doriešené ďalšie nakladanie s odpadnými vodami pri 
preplachovaní filtrov a taktiež pri překročení kapacity valcovej nádoby budú vody odvedené 
havarijnými otvormi priamo do uličnej vpuste. Pri osadení klasického ORL so sorpčným 
filtrom bude zabezpečená vyššie účinnosť čistenia a ORL bude plnoprietokový, čím nebude 
dochádzať k odvedeniu vod zo spevnených ploch bez čistenia. 

Výustný objekt žiadame navrhnúť tak, aby žiadna zkonštrukcií netvořila překážku 
prietočného profilu vodného toku, opevnenie navrhnúť z lomového kameňa ukládaného do 
betónovej zmesi, ktoré bude ukončené patkou v dne vodného toku, nakol'ko sa jedná o vodný 
tok Váh, v šírke min. 3,0 m. 

12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - rezortný orgán (list č.: 
05876/2015/B211-SZEÚ/80326 zo dňa 14.12.2015, doručený dňa 17.12.2015) uviedol, že 
Žiadame záměr prekonzultovať a o závazné stanovisko požiadať správcov dotknutých 

komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať vplnom 
rozsahu. Zároveň žiadame, v ďalších stupňoch přípravy, navrhovaná činnosť doplniť o výpočet 
potřebného počtu parkovacích miest v súlade s STN 73 610 avšetky dopravné parametre 
navrhnúť v súlade s příslušnými normami STN a Technickými predpismi. 

MDVRR SR upozorňuje, že riešené územie sa nachádza v blízkosti rieky Váh. Ochranné 
pásma ochranných hrádzí vodných tokov sú definované podl'a §49, ods.2 zákona č. 364/2004 
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších 
predpisov (vodný zákon). Pri zásahu do ochranného pásma je potřebné si vyžiadať stanovisko 
správců vodného toku, ktorého požiadavky žiadame rešpektovať v plnom rozsahu. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súhlasí 
s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, v zmysle zákona, 
po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania vyššie uvedenej požiadavky 
MDVRR SR. 

Veřejnost' prejavila záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona 
o posudzovaní apísomné stanovisko zo dňa 03.12.2015 k záměru podl'a § 23 ods. 4 doručilo 
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Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 Bratislava dňa 04.12.2015, vktorom 
uviedlo následovně pripomienky: 

1. Žiadame podrobné rozpracovat' vtextovej aj grafíckej časti dopravné napoj enie, 
ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou 
v súlade s příslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 
10/2008 

2. Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s příslušnými normami 
STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 
10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veFkých 
investičných projektov) pre existujúce křižovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou 
navrhovanej stavby a zohFadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoj a dopravnej 
situácie vdotknutom území, z jej súčasného stavu aaj ukoncepčných materiálov 
města zaoberajúcich sa vývoj om dopravy vbudúcnosti ( 20 rokov od uvedenia 
stavby do prevádzky) 

3. Žiadame overiť výpočet potřebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym 
zněním príslušnej normy STN 73 6110. 

4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod 
objektmi bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, 
maximálně pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk 
či outdoorových cvičísk. 

5. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou 
zelene v súlade s normou STN83 7010 Ochrana prírody 

6. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 o vodách (vodný zákon) 
7. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vod a zabránit' nežiaducemu 

úniku škodlivých látok do pódy, podzemných a povrchových vod 
8. Žiadame definovat' najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým 

pobytom osob v okolí navrhovanej činnosti, vo vazbě na hlukové, rozptylové 
vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok. 

9. Výškovo aj funkčně zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. 
10. V okolí záměru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného 

stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude přístupný širokej veřejnosti. 
11. Požadujeme, aby v případe kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný 

park ako veřejný městský park a vhodné začleněný do okolitého územia a voFne 
přístupný zo všetkých smerov 

12. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučné výsadbou vzrastlých stromov v danej 
lokalitě. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 

13. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali 
k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie. 

14. Vyhodnotiť záměr vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. 
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum 
a spracovaním analýzy reálných vplyvov a uvedené zistenia použit' ako podklad pre 
spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného záměru v oblasti 
geologie a hydrogeologie. 

15. Žiadame overiť návrh činnosti súzemným plánom za předpokladu maximálnych 
intenzit předpokládaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne 
preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia 

16. VzhFadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. 
je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoFovacích konaní ( 
územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávně konanie) 
a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §24 a §25 
Správného poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornění, aby sme v nich 
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mohli uplatňovat' svoje práva. 
Vzhl'adom na uvedené požadujeme, aby pripomienky ztohto stanoviska boli 
zohFadnené v zmysle § 29 ods.3 zákona 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní 
navrhovaného záměru „173 parkovacích miest pre obytný súbor HBV „BELLA 
VISTA" Palúdzka sever - stará glejovňa v Liptovskom Mikuláši, parc.č.913-924, 
k.ú. Palúdzka" podl'a tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, veřejného 
prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním závěrečného stanoviska, ktoré 
navrhovaný záměr komplexně posúdi a připadne navrhne kompenzačně opatrenia. 

Příslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaná činnost' z hFadiska jej 
povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najma jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej 
podl'a osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvatelstva a úrovně spracovania záměru. Vysporiadal sa so stáno viskami zainteresovaných 
subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie 
ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie jev posobnosti iných orgánov 
vkonaniach podFa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoFovanie 
činnosti. Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutečnosti, 
ktoré by závažným spósobom ohrožovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného 
prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepředpokládá závažný negativny vplyv na 
jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvatelstva. Riziká v zámere navrhovanej 
činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateFnej miere a je možné im predchádzať 
opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
uvedenými v kap. IV. 8 předloženého záměru, resp. opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré 
vyplynuli zo stánovísk dotknutých subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu 
úřadu v procese zisťovacieho konania. 

K navrhovanej činnosti vyjádřilo kladný postoj 12 orgánov a z ich stáno vísk 
nevyplynulo, že je předpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby 
vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie záměru. 

OU-LM-OSZP ďalej přehodnotil pripomienky zainteresovanej veřejnosti zaslané 
Združením domových samospráv. Pripomienka č.l.,2.,3.,5.,6.,7.,10.,11.,12.,13. sú zahrnuté do 
odporúčania pre povoFovanie. Pripomienka Č.4., nakoFko uvedená lokalita nie je vhodná na 
výstavbu takého množstva pozemných garáží uvedenú pripomienku nezahrňame do 
odporúčania pre povolenie. Pripomienky č. 8.,9., nakoFko sa jedná o spevnenú plochu slúžiacu 
ako parkovacie miesta v existujúcej zástavbě, na území bývalých kožiarskych závodov, 
nevidíme dóvod zosúladiť túto stavbu „výškovo" s okolitou existujúcou zástavbou a taktiež 
túto stavbu definovat' posudkami. Taktiež pripomienka č. 14., je zbytečná vzhFadom na lokalitu 
realizácie stavby a toho, že nejde o záběr novej plochy pre výstavbu ale už zastavané plochy. 
Požiadavka č. 15. bola realizovaná, nakoFko sa k danému záměru vyjádřilo Město Liptovský 
Mikuláš, ktoré potvrdilo súlad súzemným plánom. Čo sa týka požiadavky ďalšieho 
posudzovania uvedeného záměru v zmysle zákona, je táto požiadavka nedostatečná s určením 
nedostatočných bližších podmienok potřeby posudzovania a zároveň potřeba posudzovania 
nevyplynula zo žiadneho ďalšieho stanoviska dotknutého orgánu či obce. 

Zo stanovísk doručených k záměru a z opatření navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré 
konkrétné požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potřebné príprave 
dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnostipodVa osobitných 
predpisov: 

Z uvedených variantov záměru bol ako vhodnější vybratý 2 x variant č.l a 1 x variant 
č.2, ostatné dotknuté orgány sa k výběru variantu nevyjádřili 
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- Stanovit' subjekt, ktorý bude zodpovědný za čistenie a starostlivost' o zariadenia ORL v 
ďalšej etape povolovacieho procesu. 

- Počet budovaných parkovacích a odstavných miest pre motorové vozidlá je potřebné 
riešiť v zmysle platnej STN 73 61 10 a všetky dopravné parametre navrhnúť v súlade s 
příslušnými normami STN a Technickými predpismi. 
V případe, že investor má záujem pozemné komunikácie po vybudovaní odovzdať městu 
do vlastníctva a správy, ako miestne komunikácie, ich šířkové usporiadanie riešiť v 
zmysle STN 73 61 10, inžinierske siete v nich ukladať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (čestný zákon) v znění neskorších predpisov a veřejné 
osvetlenie - typy použitých svietidiel a stožiarov riešiť po dohodě s mestom. 

- Zneškodnenie odpadu, vzniknutého z odlučovačov ropných látok počas prevádzky 
parkoviska, zabezpečit' osobou oprávněnou nakladať s týmto odpadom. 
Výustný objekt žiadame navrhnúť tak, aby žiadna z konštrukcií netvořila překážku 
prietočného profilu vodného toku, opevnenie navrhnúť z lomového kameňa ukládaného 
do betónovej zmesi, ktoré bude ukončené patkou v dne vodného toku, nakolko sa jedná 
o vodný tok Váh, v šírke min. 3,0 m. 
Pri zásahu do ochranného pásma ochranných hrádzí vodných tokov je potřebné si 
vyžiadať stanovisko správců vodného toku, ktorého požiadavky žiadame rešpektovať v 
plnom rozsahu. 
vyhodnotit' súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade 
s normou STN83 7010 Ochrana prírody 

- dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 o vodách (vodný zákon) 
- dbať o ochranu podzemných a povrchových vod a zabránit' nežiaducemu úniku 

škodlivých látok do pády, podzemných a povrchových vod 
V okolí záměru zvážit' realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného 
objektu, ktorý však po realizácii bude přístupný širokej veřejnosti. V případe kladného 
odporúčacieho stanoviska bude realizovaný park ako veřejný městský park a vhodné 
začleněný do okolitého územia a voťne přístupný zo všetkých smerov 

- Náhradnú výsadbu riešiť výlučné výsadbou vzrostlých stromov v danej lokalitě, bez 
možnosti finančnej náhrady spoločenskej hodnoty. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík 
riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie. 

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú váčšie, ako sa uvádza 
vzámere, je ten, kto činnost5 vykonává, povinný zabezpečit5 opatrenia na zosúladenie 
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v 
rozhodnutí o povolení činnosti podFa osobitných predpisov. 

Příslušný orgán vzhFadom na doručené stánoviská zainteresovaných subjektov, ako aj 
s prihliadnutím na § 29a zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podfa přílohy č. 10 
a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali 
očakávané významnejšie vplyvy záměru na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: Podia § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom 
v zisťovacom konaní bezodkladné informuje veřejnost' na svojom webovom sídle, ak ho 
má zriadené a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie 

Účastníci konania vrátane veřejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v 
znění neskorších predpisov majů právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podl5a § 53 a 
54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správný poriadok) v znění neskorších predpisov 
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
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Vo vzťahu k veřejnosti podFa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších 
predpisov, za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pátnásty deň zverejnenia tohto 
rozhodnutia na webovom sídle ( http://www.minv.sk/7oznamy-a-dokumenty-na~stiahnutie-101 ) 
a zároveň na úradnej tabuli příslušného orgánu. 

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní přípustných riadnych opravných prostriedkov 
právoplatnost', je preskúmatel'né súdom. 

1. TELINK, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
2. Město Liptovský Mikuláš, 
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie 
4. Úrad Žilinského samosprávného kraj a, Komenského 48, 011 09 Žilina 
5. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš 
6. Okresné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, L. Mikuláš 
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, LM 
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia, Nám. OsloboditeFov 1,LM 
9. Okresný úrad L. Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, OsloboditeFov 1, LM 
10. ŠOP SR S-TANAP, Tatranská Štrba 75, 059 41 Tatranská Štrba 
11. Slov. vodohospodářsky podnik š.p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, Ružomberok 
12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie Slobody č. 6, 810 05 

Bratislava 
13. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 Bratislava 

Ing. Miroslav Potaucok 
vedúci odboru 

Doručuje sa: 
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