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ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo : URaSP 2015/02191-008/Le V L.Mikuláši dňa 21.1.2016 

Doložka právoplatnosti : 

TATRA DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom Roveň 215, Podtúreň IČO 36 426 679 zastúpený 
Inžiniering Neumann s. r. o., Liptovský Mikuláš, Garbiarska 24 
návrh o územné rozhodnutie o umiestnení stavby Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš -
Demanová na pozemkoch pare. č. KN-C 372/9, 383, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 390/20, 
390/26, 390/27, 390/28, 390/43, 390/44, 390/45, 390/46, 378 ( KN-E 195/3 ), 877/1 ( KN-E 215/1 
), 869/1 (KN-E 195/4, 203/76 ), 879 (KN-E 204/2 ) v k. ú. Demanová 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Město Liptovský Mikuláš, ako příslušný stavebný úrad podPa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znění neskorších predpisov a § 5 
písm. a) bod 1. zákona 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie zastúpené primátorom města, ako správným orgánom podPa § 13 ods. 5 zákona č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, posúdil návrh o vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš - Demanová na 
pozemkoch pare. č. KN-C 372/9, 383, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 390/20, 390/26, 390/27, 
390/28, 390/43, 390/44, 390/45, 390/46, 378 ( KN-E 195/3 ), 877/1 ( KN-E 215/1 ), 869/1 ( KN-E 
195/4, 203/76 ), 879 ( KN-E 204/2 ) v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorý předložil navrhovatel' 
TATRA DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom Roveň 215, Podtúreň zastúpený Inžiniering 
Neumann s. r. o., Liptovský Mikuláš, Garbiarska 24 podl'a § 37 a 38 stavebného zákona v 
územnom konaní, zosúladil stanoviská uplatněné dotknutými orgánmi a posúdil námietky a 
vyjadrenia účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia vydává podPa § 39, 39a ods. 1, 2 stavebného zákona 

r o z h o d n u t i e  

o umiestnení stavby Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš - Demanová na pozemkoch pare. č. 
KN-C 372/9, 383, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 390/20, 390/26, 390/27, 390/28, 390/43, 
390/44, 390/45, 390/46, 378 ( KN-E 195/3 ), 877/1 ( KN-E 215/1 ), 869/1 ( KN-E 195/4, 203/76 ), 
879 ( KN-E 204/2 ) v k. ú. Demanová, ako je to vyznačené v situačnom výkrese, ktorý tvoří 
neoddelitePnú súčasť tohto rozhodnutia. 
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Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia : 
Areál objektov, kde budú vytvořené podmienky pre přechodné ubytovanie, stravovanie, 
agroturistické služby a s tým súvisiace vobnočasové aktivity 
Budovy pre obchod a služby, rekreačně stavby 
Spevnené plochy - dopravná stavba 
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia 

Technické údaje : 
Plocha areálu 
Zastavaná plocha budovami 
Užitková plocha 
Stoličková kapacita 
Lóžková kapacita 
Počet zamestnancov 
Počet parkovacích stání 

17 723 m2 

1 964 m2 

460,81 m2 

440 stoličiek 
62 lóžok 
45 
70 pre osobné autá 

z toho 3 pre telesne postihnutého 
2 autobusy 

Objektová sústava : 
SO 01 Koliba 
SO 02 Predajne agrovýrobkov 
SO 03 Stodola 
SO 04 Kúria 
SO 05 Remeselnícke domy 
SO 06 Skanzem Pudových stavieb 
SO 07 Oplotenie 
SO 08 Spevnené plochy 
SO 09 Sadové úpravy 
SO 10 Rozšírenie veřejného vodovodu 
SO 10a Vodovodná přípojka + vodomerná šachta 
SO 11 Kanalizácia splašková 
SO 12 Kanalizácia dažďová 
SO 13 A Překládka STL rozvodu plynu 
SO 13 B STL rozvody plynu 
SO 14 Elektrické rozvody VN 
SO 15 Transformátorová stanica 
SO 16 Přípojka NN 
SO 17 Vonkajšie osvetlenie 

Podmienky pre umiestnenie stavby, projektová přípravu stavby a čas platnosti rozhodnutia 
podPa § 39 a § 39a stavebného zákona : 

1. na umiestnenie stavby : 
Stavba bude umiestnená mimo zastávaného územia města, na konci zástavby naPavo od štátnej 
cesty 11/584 do Demánovskej Doliny, areál zasahuje do ochranného pásma cintorína. Navrhované 
objekty budú umiestnené v dvoch samostatných areáloch. Dolný areál koliby a predajní 
agrovýrobkov bude na pozemkoch pare. č. ICN-C 383, 388/3. Horný areál budú tvoriť 
napodobeniny stavieb agrodvoru. 

Objekt SO 01 Koliba bude samostatné stojaci objekt umiestnený na pozemku pare. č. KN-C 383 a 
bude mať nepravidelný pódorys o hlavných rozmeroch 37,6 x 26 m a bude do výšky max. 10,75 
m od úrovně terénu. Kóta +-= 0,00 bude na 45 cm nad terénom. Objekt bude umiestnený : 
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-15,8 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 869/1 
- min. 4,2 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 879 

Objekt SO 02 Predajne agrovýrobkov bude samostatné stojací objekt umiestnený na pozemku 
pare. č. KN-C 388/3 a bude mať nepravidelný pódorys o hlavných rozmeroch 52,41 x 17,1 m 
a bude do výšky max. 19,25 m od úrovně terénu. Kóta +-= 0,00 bude na 80 cm nad terénom. 
Objekt bude umiestnený : 
-14,4 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 869/1 
- 4,7 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 877/1 

Objekt SO 03 Stodola bude samostatné stojací objekt umiestnený na pozemku pare. č. KN-C 388/3 
( v časti amfíteátra na pozemku pare. č. KN-C 383/4 ) a bude mať nepravidelný pódorys 
o hlavných rozmeroch 18,6 x 15,6 m a bude do výšky max. 10,7 m od úrovně terénu. Kóta +-= 
0,00 bude na 80 cm nad terénom. Objekt bude umiestnený : 
- 8,4 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 877/1 
- 2,6 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 388/1 

Objekt SO 04 Kúria bude samostatné stojací objekt umiestnený na pozemku pare. č. KN-C 383/5, 
383/6 a bude mať nepravidelný pódorys o hlavných rozmeroch 17,9 x 20,9 m a bude do výšky 
max. 7,33 m ( v časti prístrešok do výšky 2,95 m ) od úrovně terénu. Kóta +-= 0,00 bude na 66 cm 
nad terénom. Objekt bude umiestnený : 
- 7,2 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 877/1 
- 6,6 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 390/2 

Objekt SO 05 Remeselnícke domy bude 9 samostatné stojacích objektov umiestnený na pozemku 
pare. č. KN-C 390/3, 388/6, 388/7 a budú mať obdížnikový pódorys o hlavných rozmeroch 4 x 
8,35 m a bude do výšky max. 5,57 m od úrovně terénu. Objekty budú umiestnené : 
- min. 18,6 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 390/21 
- min. 20 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 388/1 

Objekt SO 07 Oplotenie sa bude skladať zdvoch častí - dolný areál koliby apredajní 
agrovýrobkov a horný areál agrodvoru. Oplotenie koliby apredajní agrovýrobkov azo západnej 
strany oplotenie agrodvora bude z kamenného muriva medzi kamennými stlpikmi prestrešené 
dřevenou strieškou s dřeveným šindhom. Hlavný vstup bude dřevenou bránou. Ostatné oplotenie 
bude jednoduchej drevenej konštrukcie. 

Objekt SO 06 Skanzém 1'udových stavieb bude 9 samostatné stojacích objektov ( prevádzkový 
objekt, výstavný objekt, 3 x prístrešok, salaš - výstavný priestor umiestnený na pozemku pare. č. 
KN-C 390/27, 390/28, 390/20, 390/46, 390/45, 390/44, 390/43 a budú mať obdížnikový pódorys 
o hlavných rozmeroch 4 x 8,35 m a bude do výšky max. 5,57 m od úrovně terénu. Objekty budú 
umiestnené : 
- min. 18,6 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 390/21 
- min. 20 m od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. KN-C 388/1 

Objekt SO 08 Komunikácie a spevnené plochy bude umiestnený na pozemku pare. č. KN-C 383, 
388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 390/20, 390/26, 390/27, 390/28, 390/43, 390/44, 390/45, 390/46, 
378 ( KN-E 195/3 ), 877/1 ( KN-E 215/1 ), s vjazdom od autobusov na miestnu komunikáciu na 
pozemku KN-C 879 (KN-E 204/2 jas výjazdom na št. cestu 11/584 

2. architektonické a urbanistické 
Objekty budú do výšky max. 3 nadzemných podlaží a budú prestrešené sedlovými 
alebo valbovými střechami. Všetky časti stavby určené na užívanie verejnosťou musia 
vyhovovat' ustanoveniam vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
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všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

3. na napojenia na siete technického vybavenia : 
- SO 10 Rozšírenie veřejného vodovodu bude umiestnené po pozemkoch pare. č. KN-C 372/9, 
869/1 ( KN-E 196/4 ), 378 ( KN-E 195/3 ), 383, 879 ( KN-E 204/2 ), SO 10a Vodovodná 
přípojka + vodomerná šachta bude po pozemkoch pare. č. KN-C 383, 877/1 ( KN-E 215/1 ), 
388/5, 388/6,388/7, 390/26, 390/20, 390/46, 390/45, 390/44, 390/27 
- SO 11 Kanalizácia splašková bude napojená na verejnú kanalizáciu po pozemkoch pare. č. KN-
C 869/1 ( KN-E 203/76 ), 383, 877/l( KN-E 215/1 ), 388/5, 388/6, 388/7, 390/26, 390/20, 388/3, 
390/46, 390/45,390/44 
- SO 012 dažďová kanalizácia bude zaústěná do vsakovacej jamy a do jazierka na pozemku pare. 
č. KN-C 383 alebo na terén 
- SO 14 Elektrické rozvody VN budú zasmyčkované do VN rozvodov so zaústěním do objektu 
SO 15 Transformátorová stanica anásledne objektom SO 16 přípojka NN umiestnené po 
pozemkoch pare. č. KN-C 869/1 ( KN-E 203/76 ), 383, 877/1 ( KN-E 215/1 ), 388/5, 388/6, 388/7, 
390/26, 390/20, 388/3, 390/46, 390/45, 390/44 
- objekt SO 13 A Překládka STL rozvodu plynu a objekt SO 13 B STL rozvody plynu budú 
umiestnené po pozemkoch pare. č. KN-C 390/20, 388/7, 388/6, 388/5, 877/1 ( KN-E 215/1), 383 
- vykurovanie bude plynové 

Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečit' vytýčenie existujúcich inžinierskych 
sietí a dodržať ich ochranné pásma. 

4. napojenie na komunikačnú sieť 
Navrhovaný areál bude dopravné napojený na štátnu cestu 11/584 z existujúceho vjazdu - miestnej 
komunikácie na pozemku pare. č. KN-C 879 a z navrhovaného vjazdu z pozemku pare. č. KN-C 
877/1 

5. vyplývajúce z chráněných častí krajiny alebo z ich blízkosti neboli uplatněné 

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a obce : 
Město ÚHA L. Mikuláš - výstavné objekty SO 06 budú bez živých zvierat a bez hnojiska 
Město odbor životného prostredia a dopravy ( MsÚ OŽPD ) Liptovský Mikuláš - ZiadateF je 
povinný oznámit' městu (odbor životného prostredia a dopravy) začatie a ukončeme stavebných 
prác na vjazde. 
Výškové, aj směrové úpravy vjazdu a pripojenie na jestvujúcu miestnu komunikáciu na pozemku 
pare. č. KN-C 879 k. ú. Demánová bude zrealizované podfa platných technických noriem najma 
STN 73 6101. Pripojenie na vozovku miestnej komunikácie vybudovat': 
asfaltový betón AC 11 50 mm 
spojovací postrek PSA.CBP 0,5 kg/m2 
obafované kamenivo AC 22 70 mm 
infiltračný postrek CBP 0,5 kg/m2 
cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6 180 mm 
štrkodrvina ŠD 31,5(45)Gc 200 mm 
s maximálnym sklonom 6 %. 
Realizáciou zriadenia vjazdu 
a) nesmú byť narušené odtokové poměry miestnej komunikácie, 
b) nesmie byť ohrozená bezpečnost' účastníkov cestnej premávky, a to najma odvádzaním a v 

odtékáním vod na teleso miestnej komunikácie z telesa vjazdu. 
Žiadatel' počas úpravy vjazdu zodpovedá za dodržanie zásad bezpečnosti pri práci so zreteFom na 
užívatefov priFahlej miestnej komunikácie, za dodržanie podmienok Okresného riaditeFstva 



5 

Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravny inspektorát (ďalej len "ODI") č. 
ORPZ-LM-ODI-105-011/2015, zo dňa 06.02.2015. 
V případe porúch alebo havárií na podzemných vedeniach umiestnených v telese miestnej 
komunikácie (v mieste zriadenia vjazdu), umožnit' ich odstránenie správcom týchto vedení. 
V mieste úpravy vjazdu sa nenachádza podzemná sieť veřejného osvetlenia. 
-ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme předložit' na vyjadrenie 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva ( RÚ VZ ) Liptovský Mikuláš - pracovisko a 
zázemie pre zamestnancov riešte v zmysle NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
-dispozičné riešenie wellness zosúlaďte s vyhláškou MZ SR č. 75/2014 Z. z., ktorou sa mení a 
dopíňa vyhláška MZ SR 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
starostlivosti o 1'udské telo 
-stravovaciu a potravinársku časť zosúlaďte s vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Z. z. o hygiene potravin, výnosom MP SR a MZ SR č. 
28167/2007-OL, ktorým sa vydává hlava Potravinového kodexu SR upravujúca všeobecné 
požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinářských prevádzkamí a niektoré 
osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravin a na priame dodávanie malého 
množstva potravin 
- v ubytovacích priestoroch jednotlivých objektov riešte samostatné větrané priestory na uloženie 
čistého prádla a špinavého prádla a taktiež vetranú upratovaciu komoru s výlevkou s prívodom 
teplej a studenej pitnej vody s možnosťou uloženia čistiacich upratovacích a dezinfekčných 
prostriedkov 

r v v • v 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie ( OU OSZP ) úsek SVS L. Mikuláš -
rozdělit' stavebný objekt SO 10a - Vodovodná přípojka na vodohospodársku časť ( hlavná vetva 
vodovodu ) ako samostatný objekt a stavebnú časť ( vodovodně přípojky k objektom ). Stavebný 
objekt SO 11 Splašková kanalizácia rozdělit' na vodohospodársku časť ( hlavná vetva splaškovej 
kanalizácie ) ako samostatný objekt a stavebnú časť (kanalizačně přípojky k objektom ). Stavebný 
objekt SO 12 Dažďová kanalizácia rozdělit' na vodohospodársku časť ( hlavná vetva dažďovej 
kanalizácie) ako samostatný objekt a stavebnú časť (kanalizačně přípojky k objektom ). Ďalej na 
kanalizáciu zaolejovaných vod a ORL (parkoviská) ako samostatný objekt. 
Vodohospodársku časť stavby a Lapač tukov bude povol'ovať orgán štátnej vodnej správy ako 
špeciálny stavebný úrad na vodné stavby. 
-ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na vyjadrenie 

r V v 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie (OU OSZP ) úsek SSOPK L. Mikuláš 
- pri navrhovanej stavbě rešpektovať všetky Specifikované podmienky pre vymedzené územia z 
regulativo v územného rozvoj a a návrhu závazných častí pre UPN M Liptovský Mikuláš 
- pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s cieťom 
predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie 
- zemné práce vykonat' tak, aby po ich ukončení neboli vytvořené ryhy a nedochádzalo k pódnej 
erózii K osevu použit' len autochtónne /póvodné/ druhy tráv. V případe výskytu inváznych druhov 
rastlín ( ako napr. zlatobýl' kanadská/Sohtago canadensis/ netýkavka žliazkatá/lmpatiens 
glandufílera/, pohánkovec japonský/Falopia japonica/ a iné) j e vlastník pozemku povinný 
realizovat' opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu 
- po ukončení prác dósledne realizovat' rekultiváciu stavbou zničených ploch, s výrazným ohl'adom 
na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov 
- v případe realizácie sadových úprav je potřebné použit' výlučné povodně Zásadné nie je vhodné 
vysádzať nepóvodné dřeviny, kry alebo byliny 
- nerozšiřovat' záběr ploch navrhnutých na stavebnú činnost' nad rámec vymedzený v predloženej 
projektovej dokumentácii stavby 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie ( OU OSŽP ) úsek ŠSOH L. Mikuláš 
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- 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 Demánová. 
- 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 vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a 
zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. veťkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad připadne 
iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hned' odvážať. 
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor ( OÚ PLO ) Liptovský Mikuláš - dodržať 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 požiadať tunajší úrad o 
vydanie rozhodnutia podťa § 17 ods. 1 a 6 zákona pre odňatie pol'nohospodárskej pódy na celú 
plochu, vyžadujúcu trvalé odňatie, nakol'ko predmetná PP 
-výměra nad 15 m2 sa nachádza mimo zastávaného územia obce a pokial' návrh nebude v rozpore 
zo zásadami ochrany PP /§ 12 zákona/ Na konanie pre rozhodnutie vo veci sa vzťahujú všeobecné 
předpisy o správnom konaní 
K žiadosti pre trvalé odňatie podl'a § 17 zákona žiadame doložit': 
a/ upresnenie výměry trvalého odňatia PP použitej pre výstavbu doložením dvoch vyhotovení GP, 
b/ PD stavby a bilanciu skrývky humusového horizontu z plochy trvalého záběru, 
c/ právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo potvrdenie stavebného úřadu o zlúčení 
územného a stavebného konania, 
d/ vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania (vlastníkov 
pozemkov) k realizácii stavby, 
e/ mapové a evidenčně údaje o pozemku na právně účely, 
f) iné údaje potřebné na posúdenie nepol'nohospodárskeho záměru na PP, 
g/ stanovenie BPEJ a výpočet odvodov za trvalý záběr PP 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia ( SSE -D ) a. s. Žilina - V záujmovej oblasti stavby 
sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú 2- Od uvedených energetických zariadení 
žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z, z. a příslušných noriem STN. (VN 
a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter) Toto vyjadrenie má len informatívny 
charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné 
fyzicky ju vytýčit'. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. Vám na 
základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a. s. - Technická příprava a RP 
-pre zabezpečenie připojenia "Gazdovského dvoru" je potřebné vybudovat' nové elektroenergetické 
zariadenie, VN přípojku a trafostanicu. 
-predmetná stavba, VN přípojka (zasmyčkovanie do JSNK L - 103), bude riešené ako vlastná 
investícia SSE-D, a. s.. ( Zasmyčkovanie sa do VNK L - 103). PM pre oblast' Lipt. Mikuláš 
vypracuje na elektroenergetické zariadenie potřebné pre připojenie požadovaného výkonu 
technický návrh, ktorý předloží na vyjadrenie investorovi alebo žiadatefovi, zároveň zabezpečí PD 
a IC. Pripojenie odběrných miest zrealizuje na základe uhradených připojovacích poplatkov. 
Termín připoj enia bude 24 mesiacov od vydania stavebného povolenia. Realizácia diela v zmysle 
Technického návrhu bude zabezpečovaná na náklady SSE-D, a. s.. Predmetom Technického 
návrhu nebude nová trafostanica a el. meranie 
-požiadavka je evidovaná v zozname požiadavielc vlastných investícií SSE-D, a.s. pod číslom LM -
9173 a žiadosť pod číslo v SAP-e 4300027478 
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-Trafostanica bude realizovaná ako jednoúčelové zariadenie - na náklady investora. Požadovaný a 
odsúhlasený výkon Pi = 173 kW, Ps = 86,5 kW 
Meranie elektřiny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na 
verejne prístupnom mieste - pri novej TS, . Vyhotovenie RE musí -vyhovovat' platnej normě S TN 
EN 60439, pre případné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splněné technické a obchodné 
podmienky príslušnej sadzby. Pred elektroměrovým rozvádzačom RE musí byť voťný rovný 
priestor aspoň 800mm. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na nasej internetovej stránke 
www.sse-d.sk. link:http://www.sse-d.sk/portal/pace/portal /SSE Disiribucia/Zakladne 
informácie/Oznamy/Alcíualne oznamv/Zasady merania 02 09 2014.pdf 
7. Projektová dokumentáciu novej TS a meranie EE spolu s jednopólovou schémou napojenia 
požadujeme předložit' na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia ( SPP-D ) a. s. Bratislava - Podmienkou 
umiestnenia stavby je překládka plynovodu . 
Překládka plynového zariadenia sa uskutoční až po uzatvorení zmluvy o preložke 
Technické a konštrukčné riešenie v následuj úcom stupni projektovej dokumentácie navrhnúť v 
súlade s platnými právnymi a technickými predpismi najma v súlade so Zák. č. 50/1976 Z. z., s 
Vyhl. č 508/2009 Z. z, STN 386415, STN736005 a ďalšími súvisiacimi. 
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. Liptovský Mikuláš - Pri projektovaní navrhovaného 
rozšírenia veřejného vodovodu žiadame dodržať ochranné pásmo veřejného vodovodu v zmysle 
Zákona č. 442/2002 Z. z., t j. min; 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú 
stranu, 
- na základe tlakových a výškových pomerov LVS, a. s, nezabezpečí cez vodovodnú přípojku 
vnútomú požiarnu vodu pre celý navrhovaný areál a ani dostatočný tlak vody v celom 
navrhovanom areáli 
- ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú respektované naše pripomienky a budú vypracované 
časti vodovodná-a kanalizačná přípojka predpísaného rozsahu, žiadame předložit' 
k vyjadreniu. 
Okresné riaditePstvo policajného zboru Dopravný inspektorát ( OR PZ ODI) Lipt. Mikuláš 
- do ďalšieho stupňa dokumentácie požadujeme spracovať projekt organizácie dopravy dotknutého 
územia zvislým a vodorovným dopravným značením, a taktiež projekt organizácie dopravy počas 
výstavby uvedenej stavby 
-je potřebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ZSK detašované pracovisko Liptovský 
Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k ceste 11/584. 

7. požiadavky na vecnú a časovú koordináciu jednotlivých stavieb 
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na objekt předložit' povolenie na vodné a dopravné 
stavby. 

8. vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie 
Doplnit' údaje o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov 
na celé riešené územie. V projektovej dokumentácií na stavebné povolenie spracovať 
protiradónové opatrenia. Projektovú dokumentáciu předložit' na vyjadrenie oprávnenej právnickej 
osobě na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona č. 
124/2006 Z. z. 

v 

9. Dalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom chráněných 
záujmov účastníkov konania 
Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potřebné dokladovat' k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektu stavby pre stavebné povolenie musia byť dodržané 
ochranné a bezpečnostně pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych 
sietí. Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na 

http://www.sse-d.sk
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pozemných komunikáciách musia byť zapracované do projektu stavby pre stavebné 
povolenie. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

Námietkam Správy ciest žilinského samosprávného kraj a vo veci technického riešenia 
pripojenia obslužnej komunikácie, uloženia inžinierskych sietí 

s a  v y h o v u j e .  

Námietkam PeadDr. Tibora Lehotského bytom Mincová 20, Liptovský Mikuláš vo veci 
sporných vlastnických vzťahov k dotknutým pozemkom 

s a  n e v y h o v u j e .  

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. 

Odovodnenie : 
Dňa 2.4.2015 podal navrhovatel' TATRA DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom Roveň 215, 

Podtúreň zastúpený Inžiniering Neumann s. r. o., Liptovský Mikuláš, Garbiarska 24 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné 
prostredie úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie Liptovský Mikuláš vydal potvrdenie, že stavba nesplňa kritéria podl'a přílohy č. 8 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto nepodlieha takémuto 
posúdeniu. 

Vlastnické alebo iné právo, súhlas vlastníka k pozemku 
Stavba Gazdovský dvor Liptovský Mikuláš - Demanová bude umiestnená na pozemkoch 

pare. č. KN-C 372/9, 383, 388/3, 388/4, 388/5, 388/6, 388/7, 390/20, 390/26, 390/27, 390/28, 
390/43, 390/44, 390/45, 390/46, 378 ( KN-E 195/3 ), 877/1 ( KN-E 215/1 ), 869/1 ( KN-E 195/4, 
203/76 ), 879 ( KN-E 204/2 ) v k. ú. Demanová. Pozemky pare. č. KN-C 388/3, 288/4, 388/5, 
388/6, 388/7, 390/20, 390/26, 390/27, 390/28, 390/43, 390/44, 390/45, 390/46 sú vo vlastníctve 
TATRA SPC3 s.r.o. 1. mája 1960/54 Liptovský Mikuláš, ktorý dal súhlas dňa 4.1.2016. 

Vodovodná přípojka bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 372/9, 869/1 ( KN-E 196/4 ), 
877/1 ( KN-E 215/1 ), 378 ( KN-E 195/3 ), 383, 879 ( KN-E 204/2 ), 388/5, 388/6, 388/7, 390/26, 
390/20, 390/46, 390/45,390/44, 390/27. 
Pozemok pare. č. KN-C 372/9 je vo vlastníctve KASTEN INVEST SK spol. s r. o. Velehradská 
33, Bratislava, ktorý dal súhlas dňa 4.1.2016. 
Na pozemku pare. č. KN-C 869/1 je umiestnená štátna cesta a na pozemku pare. č. KN-C 879 je 
umiestnená stavba miestnej komunikácie. Stavebný úrad v podzemnej časti trasy vodovodnej 
a kanalizačnej přípojky móže připustit' využitie ust. § 58 ods. 4 stavebného zákona, podl'a ktorého 
stavebník podzemných stavieb podliehajúcich stavebnému zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo 
iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčně ani svojou 
konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemóžu 
ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. 
Pozemok pare. č. KN-E 215/1 je vo vlastníctve města Liptovský Mikuláš, ktorý dal súhlas dňa 
23.4.2015. 
Pozemok pare. č. KN-E 195/3 je vo vlastníctve navrhovatePa. 
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Kanalizačná přípojka bude umiestnená po pozemkoch pare. č. KN-C 869/1 ( KN-E 203/76 ), 383, 
877/1 (KN-E 215/1), 388/5, 388/6, 388/7, 390/26, 390/20, 388/3, 390/46, 390/45, 390/44. 

Elektrická přípojka bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 869/1 ( KN-E 203/76 ), 383, 
877/1 ( KN-E 215/1 ), 388/5, 388/6, 388/7, 390/26, 390/20, 388/3, 390/46, 390/45, 390/44. 

Plynová přípojka bude umiestnená po pozemkoch pare. č. KN-C 390/20, 388/7, 388/6, 388/5, 
877/ (KN-E 215/1 ), 383. 

Okruh účastníkov konania 
Pri stanovovaní okruhu účastníkov územného konania o umiestnení stavby pre predmetný záměr 
vychádzal stavebný úrad z ust. § 34 stavebného zákona - v konaní skúmal či móžu byť priamo 
dotknuté vlastnické alebo iné práva vlastníkov pozemkov a stavieb na nich, včetne pozemkov 
susedných a stavieb na nich. V zmysle § 139 ods. 2 stavebného zákona sa pod pojmom susedné 
pozemky a stavby na nich", rozumejú pozemky, ktoré majů spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je 
predmetom správného konania podťa tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Pod pojmom 
"susedná stavba", sa rozumie aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá sice spoločnú hranicu s 
pozemkom, o ktorý v konaní podťa tohto zákona ide, ale jej užívanie móže byť navrhovanou 
stavbou dotknuté. Do okruhu účastníkov územného konania o umiestnení stavby bol zaradený 
navrhovatel' o vydanie územného rozhodnutia a prioritně tie subjekty, ktoré majů k návrhu 
dotknutým pozemkom alebo stavbám vlastnické alebo iné právo. Po posúdení všetkých ku konaniu 
doložených podkladov dospěl stavebný úrad k závěru, že z dóvodu umiestnenia navrhnutého 
předmětného záměru by mohli byť priamo dotknuté vlastnické alebo iná práva vlastníkov 
susedných pozemkov. Pri posudzovaní vlastnického alebo iného práva stavebný úrad vychádzal z 
listin doložených navrhovateťom a z vyhťadateťných údajov katastrálneho portálu na internete. 

Uzemné konanie 
Stavebný úrad dňa 8.9.2015 oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a zvolal ústné pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 
9.10.2015. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky móžu uplatnit' najneskór pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako boli účastníci konania upozornění, že 
podťa § 42 ods. 4 stavebného zákona vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatněné v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatněné 
mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde akedy je možné nahliadať do 
podkladov rozhodnutia. Účastníci nemali námietky. 

Vyhodnotenie súladu návrhu s veřejnými záujmami 
V zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hládiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v 
území a jeho dósledkov; 
- preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia a predchádzajúcimi 
rozhodnutiami o území 
- posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým 
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu připadne predpisom, 
ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických 
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, 
ochrany polhohospodárskeho pádného fondu, lesného pádného fondu a pod., pokial' posúdenie 
nepatří iným orgánom. 

Podklady pre vydanie územného rozhodnutia a predchádzajúce rozhodnutia o území 
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Funkčné využitie 
plochy vyjadřuje možnost' umiestnenia stavieb a využitia územia, ktoré zodpovedá jednotlivým 
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urbanistickým funkciám ( účelu využití území) v urbanistickom bloku. Podl'a platného územného 
plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením městského zastupitelstva 
Liptovský Mikuláš 6115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola vyhlášená všeobecne 
závazným nariadením města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12. 2010 v znění zmien 
a doplnkov je záměr umiesťovaný na funkčnej ploché zmiešané územie s převahou občianskej 
vybavenosti, kde prevládajúce využitie je definované ako funkčné využitie formujúce typický 
veřejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celoměstského a 
regionálneho významu vytvárajúce předpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb 
obyvatefov i návštevníkov města najma: administrativa, zariadenia obchodu celoměstského i 
regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia veřejného stravovania a přechodného 
ubytovania, zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy Pre túto 
funkčnú plochu boli územnoplánovacou dokumentáciou stanovené regulativy priestorového 
usporiadania ako sú koeficient zastavanosti urbanistického bloku 40%, maximálna výška zástavby 
urbanistického bloku na pozemkoch KN-C 383 a 378 páť nadzemných podlaží v ostáných častiacjh 
3 nadzemné podlažia, ktoré musia byť splněné. Na základe porovnania týchto limitov 
s projektovým riešením útvar hlavného architekta města konštatoval, že stavba nie je v rozpore 
s územnoplánovacou dokumentáciou. 

Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť a připojené podklady aj z hťadiska, či projektová 
dokumentácia bola spracovaná oprávněnou osobou aposúdená dotknutými orgánmi. 
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. arch. Marián Goč oprávněná osoba 
v zmysle osobitných predpisov, ktorá v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnost' 
a úplnost' vypracovania dokumentácie stavby t. z. aj za splnenie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu. 
Dotknuté orgány sú povinné skúmať či negativné účinky stavby a jej zariadenia nepřekračujú 
limity stanovené osobitnými predpismi, ktorých záujmy chránia. Předložené stanoviská dotknutých 
orgánov nie sú zamietavé. 

Pozemky boli doteraz využívané ako kultúra orná póda, zastavané plochy a nádvoria, ostatné 
plochy. Navrhovatel' předložil list vlastníctva registra C č. 794, 355, 962 pre obec a k. ú. 
Liptovský Mikuláš, kópiu z katastrálnej zo dňa 20.8.2015. 

K stavbě sa vyjádřili: 
MsÚ ÚHA L. Mikuláš stanoviskom č. UHA2015/04074-02-Bc zo dňa 9.7.2015, MsÚ ODŽP L. 
Mikuláš rozhodnutím č. ŽP-2015/02731-04/Smt zo dňa 3.6.2015 a stanoviskom č. ŽPD-
2016/00324-002/POR zo dňa 21.1.2016, OÚ OCDPK Žilina rozhodnutím č. OU-LM-OCDPK-
2015/010103-002 zo dňa 6.11.2015, OÚ OKR L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ-LM-OKR-
2015/01026-002 zo dňa 21.1.2015, RVPS L. Mikuláš stanoviskom č. 28/2015 zo dňa 14.1.2015, 
ORHZZ L. Mikuláš stanoviskom č. ORHZ-LMI-17/2015 zo dňa 14.1.2015, RÚ VZ L. Mikuláš 
stanoviskom č. 2015/00012-02/004 zo dňa 6.2.2015, KPÚ Žilina rozhodnutím č. KPÚZA-
2015/3209-3/11546/FUR zo dňa 19.2.2015, OÚ OSŽP úsek ŠVS L. Mikuláš stanoviskom č. OÚ 
LM-OSZP-ŠVS-2015/008739-002/LÍ zo dňa 28.9.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOH L. Mikuláš 
stanoviskom č. OÚ-LM-OSZP-2015/00732-002/LŠ zo dňa 14.1.2015, OÚ OSŽP úsek ŠSOKaP L. 
Mikuláš stanoviskom č. OU-LM-OSZP-2015/712-002-CEN 25.2.2015 a OU-LM-OSZP-
2015/712-002-CEN zo dňa 25.2.2015, SSE-D Žilina stanoviskom č. 4300027478 zo dňa 7.5.2015, 
LVS L. Mikuláš stanoviskom č. 289/2015/MH zo dňa 27.8.2015, T-com Bratislava stanoviskom č. 
6611500530 zo dňa 15.7.2015, Orange Slovensko B. Bystrica stanoviskom č. BB-0088/2015 zo 
dňa 19.1.2015, SPP-D Bratislava stanoviskom č. TD/259/AŠ/2015 zo dňa 10.4.2015, VPS L. 
Mikuláš stanoviskom č. 59/2015 zo dňa 19.1.2015, SCŽSK stanoviskom č. 52/2015/SCŽSK zo 
dňa 22.9.2015 

Dodržanie územnotechnických požiadaviek na výstavbu 
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Stavebný úrad ďalej posudzoval předložený návrh z hl'adiska pomerov v území a to najma vo 
vazbě na splnenie územnotechnických požiadaviek na stavby, stanovených vyhláškou č. 532/2002 
Z. z., a to najma : 
§ 4 Umiestnením stavby a jej užíváním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a 
ohrožovaná bezpečnost' a plynulost' prevádzky na priFahlých pozemných komunikáciách. Stavby 
sa podFa druhu a potřeby umiestňujú tak, aby bolo 
- ich umiestnenie stavby zodpovedalo urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a 
požiadavkám na zachovanie pohody bývania 
- možné ich napojenie na vedenia a zariadenia veřejného dopravného a technického vybavenia 
územia 
- připoj enie splňať na dopravná obsluhu, parkovanie a přístup a použitie požiarnej techniky 
- možné dodržať podmienky ochranného pásma a požiadavky ustanovené osobitnými predpismi na 
příslušné ochranné pásma 
§ 6 Vzájomné odstupy stavieb musia spíňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného 
prostredia, hygienické, veterinárně, ochrany povrchových a podzemných vod, ochrany pamiatok, 
požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na 
zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovat' údržbu stavieb a užívanie priestorov 
medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným 
využíváním územia. 
Odstupové vzdialenosti z hFadiska požiarnej ochrany ako aj splnenie požiadaviek pre zásah 
v případe požiaru posudzoval specialista požiarnej ochrany Ing. Igor Cebecauer, ktorý stanovil 
požiadavky požiarnej odolnosti na stavebné konštrukciu, evakuáciu osob, přístupové komunikácie 
pre zásah požiarnej techniky, odstupové vzdialenosti, potřebu požiarnej vody, vybavenie stavby 
požiarno - technickým zariadením. 
§ 7 - stavba podFa druhu a účelu musí mať kapacitně vyhovujúce připoj enie na pozemné 
komunikácie, připadne na účelové komunikácie. 
- připoj enie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spósobom 
připoj enia vyhovovat' požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého 
prevádzkovania na priFahlých pozemných komunikáciách. PodFa druhu a účelu stavby musí 
připoj enie spíňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a přístup a použitie požiarnej 
techniky. 
§ 8 - stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby 
alebo ako prevádzkovo neoddeliteFná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu 
nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov. 
Súčasťou predloženej dokumentácie k územnému konaniu je návrh vjazdov a parkoviska 
§ 9 - stavba sa podFa druhu a potřeby napája na zdroj pitnej vody, připadne úžitkovej vody a vody 
na hasenie požiarov, na potřebné energie, zariadenie na zneškodňovanie odpadových vod a na 
telekomunikačnú sieť. 
- stavba musí byť přednostně napojená na verejnú kanalizáciu, ak má dostatočnú kapacitu alebo ak 
třeba realizovat' zariadenia na zneškodňovanie odpadových vod. 
V navrhnutom zámere je riešené napojenie stavby na existujúce verejnú sieť technického 
vybavenia územia ( vodu, kanalizáciu, elektrická energiu a plyn ) přípojkami. Odstupové 
vzdialenosti, zariadenia pre požiarny zásah posudzoval špecialista požiarnej ochrany. Odstupové 
vzdialenosti vyhovujú. Potřeba vody 12 l/s na dobu 30 minút. na hasenie požiarov sa zabezpečí 
s požiarnym čerpadlom z veřejného vodovodu. V dovolenej vzdialenosti 80 m sa nachádza 
vonkajší požiarny hydrant. V dovolenej vzdialenosti 30 m sa nachádza príjazdová komunikácia 
o min. šírke 3 m s požadovanou únosnosťou 80 kN na jednu nápravu. Stavba musí byť chráněná 
bleskozvodom. 
Osobitné požiadavky na stavby sú dané v ust. § 48 tejto vykonávajúcej vyhlášky k stavebnému 
zákonu sa vzťahujú na každú budovu na obchod, ktorej celková predajná plocha je váčšia ako 2 
000 m2 a preto sa u posudzovanej stavby odporúčajú. 
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Porovnáním navrhovaného umiestnenia stavby s uvedenými ustanoveniami vyhlášky 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 stavebný úrad dospěl k závěru, že stavba svojim umiestnením splňuje uvedené 
požiadavky. Bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od susedných pozemkov a stavieb, nároky 
na pripojenie na technická infraštruktúru splňujú požiadavky ich. K nevyhnutnému posúdeniu 
súladu záměru s požiadavkami stavebného zákona a súvisiacich predpisov bola žiadosť doložená 
jednotlivými stanoviskami dotknutých orgánov t. z. orgánov verejnej správy chrániacim záujmy 
uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona a vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia 
územia. V podmienkach územného rozhodnutia sú zahrnuté aj požiadavky dotknutých orgánov. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 
Slovenská správa ciest Zilinského samosprávného kraja uplatnila námietky : 
I. Pripojenie obslužnej komunikácie: 
• bude realizované /v staničení podia podmienky OkU OD aPK L Mikuláš/ přemostěním cestnej 
priekopy na základe spracovanej dokumentácie k DSP 
II. Inžinierske siete: 
- elektrická přípojka - bude napojená na veřejná rozvod v zelenom páse cesty 11/584 
- splašková kanalizačná přípojka - bude křižovat' cestu jej prekopom, pričom konštrukčné vrstvy 
úpravy telesa cesty budú následovně: 

Konštrukcia jednotlivých obrusných vrstiev dočasnej úpravy a konštrukčné vrstvy obnovy vozovky 
Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf obal', kam. AR (AOK) 120 mm 
Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m2 

ACp 22 (II) ^ 80 mm 
Štrkodrvina ŠD 300 mm 
Hutnenie zásypu výkopov mi 96%P. S 
Únosnost'pláne pod vozovkou min 45 MPa 
S p o l u  5 0 0  m m  

1) Pre spatný zásyp nie je možné použit' výkopový materiál! Zásyp ryhy bude zhotovený zo 
štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 - 16 a 0 - 32 mm v zmysle STN so zhutněním a vlhčením po 
vrstvách max. 300 mm! 
2) Konečná úprava vozovky bude vyhotovená zarezaním do asfaltových vrstiev s odfrézovaním 
dočasnej úpravy v hr. 50 mm, pričom obrusná vrstva bude zařezaná a odfrézovaná v Šír ke ryhy s 
presahom + 300 mm na každú stranu. Potom bude odfrézovaná dočasná úprava v ryhe na šířku 
ryhy v hr. 120 mm. Potom položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykoná oprávněná organizácia 
následovně: 
Konštrukčné zloženie vozovky 
AColl(II) 50 mm 
Položenie samolepiacich sklovláknitých výstužných geomreží do asfaltových povrchov vozoviek, 
ktoré budú uložené v celej šírke ryhy s presahom 300 mm na všetky strany 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 

ACL 16 (II) 70 mm 
Spojovací postrek 0,5 kg/m2 

ACp 22 (II) ^ 80 mm 
Štrkodrvina ŠD 300 mm 
Spolu 500 mm 

3) vodovodná přípojka - bude uložená pod dno cestnej priekopy za nasledovných podmienok 
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Keďže do telesa cesty 11/584 bude osadené cudzie technologické zariadenie, vlastník uvedenej 
přípojky a vlastník cesty uzatvorili,, Zmluvu o úhradě nákladov na vyvolané úpravy, vodovodného 
potrubia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch ", na základe ktorej SC 
ZSKpředkládá podmienky uloženia vodovodněj přípojky do telesa cesty 11/584. 
I. vodovodná přípojka bude uložená v osi cestnej priekopy v min. hlbke 1, Om pod dnom priekopy 
II. v dlžke uloženia vodovodnej přípojky do cestnej priekopy bude na náklady stavebníka 
vybudovaný betonový rigol typu „ U" /5 00 x 500 x 500/ mm 
III. v upravenom cestnom rigole sa nebudu nachádzať šiadne nadzemné časti vodovodnej přípojky 
/ventily, atď..../ 
Stavebné práce v telese cesty požadujeme realizovat'v termíne máj - september běžného roka 
Stupeň DSP žiadame předložit' na vyjadrenie, kde stanovíme podmienky pre vydanie rozhodnutia 
na zvláštně užívanie cesty a realizáciu stavby! 
ktorým stavebný úrad vyhověl. 

PaedDr. Tibor Lehotský bytom Mincová 20, Liptovský Mikuláš uplatnil námietky : Ja, PaedDr. 
Tibor Lehotský riešim súdnou cestou sporné vlastnické vztahy k dotknutým pozemkom. Pri procese 
nadobúdania pozemkov od mojej rodiny už prebehol jeden súdny spor, ktorý potvrdil nezákonný 
postup developerskou spoločnosťou. Do doby, kým nebudú vyriešené vlastnické vztahy k 
dotknutých pozemkom súdom, dávám námietku proti začatiu územného konania. 
Dňa 27.10. 2015 JUDr. Euboš Racko advokát oznámil tunajšiemu úřadu, že na podklade plnej 
moci převzal právně zastúpenie vo veci vysporiadania a určenia vlastnického práva 
k nehnutelnostiam v katastrálnom území Demanová pare. č. 190/3, 195/3, 255/1, 255/2, 254/1 
a 254/2. Vzhl'adom na to, že stavebný úrad konstatoval, že predmetné pozemky, ktoré sú zapísané 
na listoch vlastníctva evidovaných na mape určeného operátu registra E č. 788, 830, 950, 991 nie 
sú predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia nepožadoval predloženie plnej moci na 
zastupovanie v územnom konaní. Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia sú 
pozemky evidované na mape registra C a to č. 925 a č. 974. Z tohto dóvodu sa námietkam 
nemohlo vyhovieť. 

Závěrečné zhrnutie 
Stavebný úrad vpodmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu 

stavby pre stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia 
podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej přípravy stavby. 

Předložená žiadosť bola preskúmaná z hťadísk uvedených v § 37 stavebného zákona, § 3 ods. 6 
vyhl. č. 453/2000 Z. z. v znění neskorších predpisov a § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znění neskorších predpisov. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hPadiska 
očakávaných vplyvov na životné prostredie apotrieb požadovaného opatrenia v území a jeho 
dósledkov. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o 
umiestnení stavby. 

Poučenie : 
Podfa § 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších predpisov proti 
tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia na město Liptovský 
Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného úřadu územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši. O podanom odvolaní rozhoduje Okresný úrad odbor výstavby 
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a bytovej politiky Žilina. Právoplatné rozhodnutie správného orgánu druhého stupňa o odvolaní je 
preskúmateFné súdom. 

Příloha: situačné osadenie stavby 

Qbdržia: 
. Navrhovatel' Inžiniering Neumann s.r. o. Garbiarska 24, Liptovský Mikuláš 
Ostatní účastníci konania TATRA SPC3 s.r.o. 1. mája 1960/54, 031 01 L. Mikuláš 
Město L. Mikuláš odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 01 L. Mikuláš 
Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, Rázusa 104, 010 01 Žilina 
Kubynyiová Magdaléna, Kozmonautická 3230/11, 821 02 Bratislava 
JUDr. Kybínyi Juraj Dárius Smolenická 18, 851 05 Bratislava 
KASTEN INVEST s.r.o. Velehradská 33, Bratislava 
Lehotský Tibor, Mincová 20, 031 01 1. Mikuláš 
Mgr. Nagyová Janka, Majerská 43332/2, 031 01 L. Mikuláš 
Hubka Marián, Nábrežie Fl/4, 031 01 L. Mikuláš 
Ing. Kollárová Katarína, Rajtákova 1456/33, 841 03 Bratislava 
Čániová Anna, 032 03. L. Ján 13 
Ing. Hubka Igor, Nebiljaka 664/13, Svidník 
Ing. Hubka, Martin, Pod Zečákom 77, Bratislava 
Ing. Štroncer Dionýz, Vajanského 5953/29, 917 01 Trnava 
Ing. Papayová Martina, Uhrova 2905/2, 831 01 Bratislava 
Sekáčová Andrea, Adlera 1937/2, 841 02 Bratislava 
Skřipko Robert, Adlera 1937/2, 841 02 Bratislava 

Na vedomie : 
Město L. Mikuláš ÚHA, Štúrova 1989/41, 031 42 L. Mikuláš 
Město L. Mikuláš odbor dopravy a ŽP, Štúrova 1989/41, 031 42 L. Mikuláš 
Krajský pamiatkový úrad, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
Okresný úrad odbor ces. dopravy a poz. komunikácií, Námestie osloboditel'ov 1, 031 01L. Mikuláš 
Regionálna veterinárna a potravinová Správa, Kollárová 2, 031 01 L. Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova 36, 031 01 L. Mikuláš 
Okresné riaditefstvo has. záchranného zboru, Námestie osloboditefov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad odbor kríz. Riadenia, Námestie osloboditeFov 1, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš 
Okresný úrad pozemkový a lesný odbor, kollárová 2, 031 01 
Slovák Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 
Stredoslovenská energetika -D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina 
Slovenský plyn. priemysel-D a.s., Mlýnské nivy 44/b, 825 1 lBratislava 26 
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 L. Mikuláš 


