
Obec BOBROVEC 
Obecný úrad, 032 21 Bobrovec 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/03407-03/MIC VLiptovskomMikuláši: 24.11.2016 
Vybavuje Ing.A.Michalková 

Tel. 044/5565345 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Vec: 
Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš - návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nová raiestna komunikácia - spojnica ul. 
Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši" 

R O Z H O B N U T I E  

Navrhovatel' Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 
Mikuláš podal dňa 06.10.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom 
Mikuláši", liniová stavba ktorá sa má nachádzať na pozemku pare. č. KN-C 222/2, 
286/13, 231/2, 286/1, 286/4, 228/7, 230, 231/1, 241/1, 241/2, 286/9, 245, 224/2, KN-C 
6553/5 (KN-E 6553) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie 
o umiestnení stavby. 

Obec Bobrovec 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 podl'a § 36 stavebného zákona a posúdil návrh postupom podl'a § 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 

„Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb 
v Liptovskom Mikuláši", liniová stavba ktorá sa má nachádzať na pozemku pare. č. 
KN-C 222/2, 286/13, 231/2, 286/1, 286/4, 228/7, 230, 231/1, 241/1, 241/2, 286/9, 245, 
224/2, KN-C 6553/5 (KN-E 6553) v k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené 
v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvoří přílohu 
tohto rozhodnutia. 

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia: 
Navrhovaná miestna komunikácia bude spájať Pišútovú ulicu s Domom Služieb 

a žádnými traktami obchodných a reštauračných objektov stojacich na pešej zóne. 
Komunikácia bude využívaná vozidlami bez obmedzenia skupiny. Komunikácia je 
navrhnutá šířky 5,50 m vpriamej trase s rozšířením v oblúkoch. Na okraji je vozovka 
lemovaná betonovými obrubníkmi so skosením vyvýšenými oproti úrovni vozovky o 8 cm. 
Chodník pre peších je navrhnutý šířky 1,7 m, na vonkajšom okraji je lemovaný parkovým 



obrubníkom osadeným do úrovně dlažby pril'ahlého chodníka. Povrchové zrážkové vody 
z vozovky miestnej komunikácie a priFahlých ploch budú odvedené priečnym a pozdlžnym 
sklonom k okrajů vozovky do uličných vpustí a následne do trativodov. Uličné vpuste budú 
opatřené odlučovačom ropných látok. 

Sposob doterajšieho využitia pozemkov: 
Pozemok parc.č. KN-C 222/2, 231/2, 286/1, 286/13, 228/7, 230, 231/1, 241/1, 241/2, 286/9, 
KN-E 6553 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok 
pare. č. KN-C 245 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako ostatné plochy, parc.č. KN-C 
224/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako záhrady. 

Súhlas na vyňatie pódy z PPF : 
Stanovisko k připravovanému záměru na pošnohospodárskej pode v k.ú. Liptovský Mikuláš 
pod č. OU-LM-PLO 2016/008103-2/IVA zo dňa 11.07.2016. 

Objektová skladba: 
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoří súčasť rozhodnutia) 

- SO 01 Cesty a spevnené plochy 
- SO 02 Veřejné osvetlenie 

Projektová dokumentáciu vypracoval: 
- Ing. Ján Mudrik, 2513*Z*I2, Designcraft, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Ján Zvolenský, elektrotechnik špecialista, 214IZA 1998EZPAE2 

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 v 
mieste 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 města Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský 
Mikuláš. 

Výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od 
susedných stavieb, výška stavby: 
- podfa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia 

o umiestnení stavby. 

Napojenie na pozemné komunikácie: 
- stavba novej miestnej komunikácie bude napojená na miestnu komunikáciu ul. Pišúta, 

ktorá je umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 6553/5 

Napojenie na siete technického vybavenia: 
- Pre osvetlenie ciest, pre chodníky a existujúce parkovacie miesta je navrhnuté súbežne 

s nimi umiestniť osem osvetFo vacích bodov na 5 m vysokých stožiaroch. Napájacím 



bodom pre osvetfovacie stožiare bude póvodný stožiar veřejného osvetlenia na ul. 
Pišútovej. Návrh umiestnenia osvetfovacích telies vychádza zo situačného riešenia. 

- Odvodnenie - povrchové zrážkové vody z vozovky miestnej komunikácie a pril'ahlých 
ploch budú odvedené priečnym a pozdížnym sklonom k okrajů vozovky do uličných 
vpustí, ktoré budú opatřené odlučovačom ropných látok. 

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
- Dodržať rozsah stavebných prác podl'a projektovej dokumentácie. Každá změna ktorá 

móže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná 
bez predchádzajúceho posúdenia příslušným úradom. 

- Pred zahájením stavebných prác je potřebné zabezpečit' vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa vmieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí 
realizovat' v zmysle STN 76 6005. 

- Stavebník je povinny pri podaní žiadosti o wdanie stavebného povolenia stavby: 
- doložit' právoplatné rozhodnutie na vyrub stromov - Město Liptovský Mikuláš, 

oddelenie životného prostredia a pol'nohospodárstva. 
- O povolenie vodohospodárskej časti stavby (ORL) a o povolenie na osobitné užívanie 

vod bude potřebné požiadať orgán štátnei vodnej správy v súlade s § 26 a § 21 zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

- Stavebník je povinný pred realizováním výkopových prác požiadať město Liptovský 
Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a veřejných priestranstiev o povolenie na zvláštně užívanie miestnej 
komunikácie. 

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
- Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta v stanovisku pod č. UHA-

2016/04024-02-Bc zo dňa súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby. Podl'a platného 
územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením městského 
zastupitelstva Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením městského 
zastupitel'stva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 zo 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 urbanistickom bloku zmiešané územie městského centra. 
Prevládajúcim funkčným využitím tohto bloku je formujúce typické prostredie 
městského centra charakteristické prevažne polyfunkčným parterom objektov 
orientovaných do veřejných priestorov ulic a náměstí, ktoré sú vymedzené prevažne 
kompaktnou zástavbou. Najma: zriadenie obchodu, služieb, kultúry, obytné 
a administrativně budovy s polyfunkčným parterom, zariadenia veřejného stravovania 
a přechodného ubytovania. Přípustnou funkciou v tomto bloku sú aj obslužné 
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, zariadenia technickej infraštruktúry 
slúžiace pre obsluhu územia a plochy upravenej zelene. Juhozápadná časť navrhovanej 
komunikácie zasahuje do pamiatkovej zóny města Liptovský Mikuláš. Predmetná 
stavby nie je v rozpore s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš v znění 
zmien a doplnkov. 

- Město Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poPnohospodárstva 
v stanovisku pod č. ŽP-2016/03508-02/Smt zo dňa 17.05.2016 oznamuje, že nemá 
námietky k uvedenej stavbě za dodržania nasledovných podmienok: 

- Vzhl'adom na to, že podfa projektovej dokumentácie dojde k výrubu 5 ks dřevin o 
celkovej spoločenskej hodnotě 7703,16,- € podfa Přílohy č. 33 a č. 35 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z z., ktorou sa 
vykonává zákon, orgán ochrany prírody požaduje zapracovat' do projektu sadových 



úprav aj náhradnú výsadbu v zmysle § 48 zákona za vyššie odstránených 5 ks dřevin. 
Náhradnú výsadbu by mali tvoriť hlavně dlhoveké, vzrastlé, listnaté stromy o obvode 
kmienka min. 15 cm a výške sadbového materiálu min. 301 cm v pomere 1:1 ku 
vyrúbaným dřevinám, ktorú zabezpečí investor na vlastné náklady. 

- Doplněný projekt sadových úprav v zmysle bodu 1. tohto stanoviska žiadame předložit' 
na odsúhlasenie tunajšiemu úřadu v termíne najneskór do vydania stavebného povolenia 
na uvedenú stavbu. 

- Město Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácii a veřejných priestranstiev vo vyjádření pod č. 
ŽPD-2016/03505-002/LEN zo dňa 25.04.2016 súhlasí s vydáním územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia bez pripomienok. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, vo vyjádření 
pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2016/005686-002/Li zo dňa 28.04.2016 

- Z hl'adiska hospodářského s realizáciou stavby súhlasíme. Zároveň Vás upozorňujeme, 
že povolenie vodohospodárskej časti stavby (dažďová kanalizácia a ORL) a o povolenie 
na osobitné užívanie vod bude potřebné požiadať orgán štátnej vodnej správy v súlade s 
§ 26 a § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP vo 
vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-2016/11295-002-CEN zo dňa 21.10.2016 nemá 
námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Nová 
miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši", 
na parcelách č. KN-C 222/2, 222/1, 286/13, 231/2, 231/1, 228/7, 286/4 v k.ú. Liptovský 
Mikuláš, podl'a predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej 
spoločnosťou DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948,031 01 Liptovský Mikuláš v 
03/2016. 

- Navrhovaná stavba je situovaná v intraviláne města Liptovský Mikuláš, na území, kde 
platí 1. stupeň územnej ochrany. Z pohFadu záujmov Chráněných zákonom o ochraně 
prírody a krajiny správný orgán požaduje: 

- Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s 
ciel'om predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie 

v v 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH vo 
vyjádření pod č. OU-LM-OSZP-2016/005688-002-MA zo dňa 04.05.2016 súhlasí za 
dodržania podmienok: S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky, sa 
bude nakladať v súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve 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 odovzdať len oprávnenej 

osobě v zmysle „zákona o odpadoch" pričom je potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie 
(zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov príp. 
bitúmenových zmesí) 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. 

- Prevádzkovatel' stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z ORL a jeho 
odovzdanie oprávnenej osobě na nakladanie s ním. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, v stanovisku pod č. 
OU-LM-PLO 2016/008103-2/IVA zo dňa 11.07.2016 s navrhovaným zámerom stavby 
na pol'nohospodárskej pode súhlasí a dodržania týchto podmienok: 

- Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto 



stanovisko až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemko v a porastom 
samonáletu dřevin 
Vykonat' skrývku humózneho horizontu pol'nohospodárskej pódy do min híbky 15 cm 
a zabezpečit'jej hospodárné a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare č C 
KN 224/2 vo vlastníctve Jaroslava Petrana, Námestie OsloboditeFov 63/4, Liptovský 
Mikuláš 
Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnutefností podl'a § 3 ods 2 zákona požiadať o změnu druhu pofnohospodárskeho 
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, připadne na ostatnú plochu s 
předložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 
čísla na stavbu /ak sa vydává, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohoto stanoviska 
Změnu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor 
Okresné riaditďstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši 
v stanovisku pod č. ORHZ-LM1-351/2016 zo dňa 12.05.2016 súhlasí bez pripomienok. 
V rámci stavby je potřebné rešpektovať jestvujúce zariadenia na dodávku vody na 
hasenie požiarov - odběrné miesta. 
Okresné riaditePstvo policajného zboru, okresný dopravny inspektorát vo 
vyjádření pod č. ORPZ-LM-ODI-119-046/2016 zo dňa 07.06.2016 súhlasí 
s projektom za dodržania podmienok: 
Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou 
MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonává zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Žiadatel' zodpovedá za funkčnost' a správnost' dopravného značenia /zariadenia/, 
Práce je potřebné realizovat' v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej 
dotknutá bezpečnost' a plynulost' na dotknutých komunikáciách, 
Začiatok prác je potřebné v dostatočnom předstihu oznámit' na ODI OR PZ Liptovský 
Mikuláš, tel.: 0961453511 alebo 0961453510, 
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v případe potřeby doplnit' trvalé a dočasné 
dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovit' dodatočné podmienky, alebo 
uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky, alebo 
veřejný záujem 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v záváznom stanovisku 
pod č. OU-LM-OKR-2016/001665-048 zo dňa 27.04.2016: 
pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „Nová miestna komunikácia -
spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši" z hfadiska civilnej 
ochrany. 
Identifikačné údaje stavby: 
Názov stavby : Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb 
Miesto stavby : Liptovský Mikuláš 
Investor : Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hl'adiska civilnej ochrany nemá pripomienky a 
súhlasí s vydáním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Nová 
miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši". 
Krajský pamiatkový úrad Žilina v záváznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/11582-
2/35361/FUR zo dňa 11.05.2016 - K predmetnej stavbě Krajský pamiatkový úrad Žilina 
v konaní podfa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hfadiska 
záujmov chráněných pamiatkovým zákonom: 
ak počas stavebných prác dojde k akémukofvek archeologickému nálezu napr. objektu, 
kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, 



pracovných nástrojov, 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. 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva v záváznom stanovisku pod č. 
2016/00985-02/169/Dr.Chobotová pod č. 11.05.2016 súhlasí s návrhom Města 
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, na vydanie 
závazného stanoviska k územnému konaniu stavby „Nová miestna komunikácia 
spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši". 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pod č. 94-24/2016 zo dňa 11.05.2016 
Po preskúmaní projektovej dokumentácie a obhliadke předmětného územia Vám ozna
mujeme, že nemáme pripomienky k PD a súhlasíme s vydáním územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia na predmetnú stavbu. 
Zároveň Vám oznamujeme, že předmětným územím neprechádzajú žiadne inžinierske 
siete v správě našej organizácie. 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pod č. 437/2016 zo dňa 11.08.2016 -
náhradná výsadba - Ako správca zelene na území města Vám určujeme 5 ks Platan 
javorolistý Platanus acerofilia ako náhradnú výsadbu pri realizácia stavby s názvom „ 
Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišúta a Domu služieb v Liptovskom 
Mikuláši" za výrub 5ks dřevin 
Náhradná výsadba . Platan javorolistý " Platanus acerofilia, obvod kmeňa - min,19cm 
výška stromu - min. 250 cm koreňový bal 
Miesto výsadby: ul. Hurbanova /vď příloha/ 
Spósob výsadby 
Výsadba dřeviny s balom rovina, svah do 1:5, D balu do 500 mm + výměna substrátu 
100% 
Zakotv. dřeviny 3 a viac kolmi pri D kolov do 100 mm pri dl'žke kolov do 2 m 
kol dřevený dlžka 2m 
drenážna rúra priem, do 30mm 5. vymodelovanie závlahovej misy 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. ASMdpS-1-848/2016 zo 
dňa 17.05.2016 súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podl'a priloženej 
projektovej dokumentácie bez pripomienok. 
V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupně projektu a pre všetky ďalšie konania v 
riešenom území. Na jeho základe je možné vydat' územné aj vodohospodářské 
rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektant(investor) je povinný doručit' ho v odpise 
všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 
Ak dojde k změnám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia 
stavebným úradom, je potřebné požiadať o nové závazné stanovisko. 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjádření pod č. 3943/2016/MH zo dňa 
26.07.2016 - s předloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami: 
Y záujmovom území stavby sa nachádza veřejný vodovod a veřejná kanalizácia v našej 
správě, ako aj vodovodně a kanalizačné přípojky pre jednotlivé nehnutel'nosti. Trasu 
veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime pred začatím výstavby na základe 
predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách). 
Investora žiadame, aby minimálně dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác 
dohodol s našou spoločnosťou postup a rozsah prác. 
Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných 
šachtách žiadame upravit' do výšky budúcej nivelety spevnených ploch. 
Pri výstavbě uličných vpustí, odvodnenia a trativodu žiadame dodržať ochranné pásmo 



veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 
1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Křižován i e sietí je 
potřebné realizovat' v 

- zmysle STN. 
- V případe, že pri realizácii stavby dojde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach 

v nasej 
- správě, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 

579. Případné poruchy budú odstránené na náklady investora. 
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom uličných vpustí, odvodnenia, trativodu 

a veřejného osvetlenia žiadame prizvať zástupců našej spoločnosti. Kontakt - Ing. Hán 
tel. č. 0908/916580, p. Hričáktel.č. 0905 701 932. 

- Imafex, spol. s.r.o., vo vyjádření pod č. JK-VY-20160503_3 zo dňa 03.05.2016 
- V oblasti realizácie stavby prebieha územné konanie na pripojenie OD Central k našej 

metropolitnej optickej sieti. Optická sieť budeme viesť cez parkovacie plochy, 
připadne zelený pás, súbežne s připravovanou čestnou komunikáciou. Požadujeme na 
mieste križovania našej siete s komunikáciou umiestniť PVC chráničku Dl 10 mm. 

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pod č. 4600024672 zo dňa 30.05.2016 
v stanovisku uvádza 

- V predmetnej lokalitě katastra Liptovský Mikuláš sa podfa Vami předložených 
mapových podkladov (v smere od par 286/4 k parcele 222/2) nachádzajú podzemné 
NN vedenia. Zakreslená orientačná trasu našich vedení Vám přikládáme na situačnom 
výkrese ako přílohu tohto vyjadrenia (červenou přerušovanou VN vedenia 22kV 
vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou přerušovanou NN 
vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné) 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z z., a bezpečné vzdialenosti podl'a příslušných noriem STN (VN 
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každá stranu lO.metrov, NN vzdušné 
vedenie od krajného vodiča na každá stranu 1 .meter, VN a NN zemné káblové vedenie 
na každá stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit' celistvost' 
uzemňovacej sástavy 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné fyzicky ju vytýčit'. 

- Přesná trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe 
objednávky vytýčí určený pracovník SSE-D, a.s. z příslušného pracoviska 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potřebné 
bezpodmienečne předjednat' postup prác na príslušnom pracovisku, kontaktná osoba 
majster Střediska ádržby LM - p. Fiačan - tel. 041/519 6650. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí 
realizátor prizvať zástupců SSE - D, a s. z pracoviska Technická příprava a RP na 
kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, připadne na kópiu 
tohto vyjadrenia 

- V sábehu a křižovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min 1 meter na každá stranu. V opačnom případe pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia 

- Zároveň si Vás dovoFujeme upozornit', že v danej lokalitě sa móžu nachádzať aj 
podzemné vedenia třetích osob. 

- Platnost' tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia 
- SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/27603/PP/Hn/2016 zo dňa 18.05.2016 - V 

záujmovom ázemí sa nachádza/nachádzajá. Orientačné znázornenie trasy 
plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné 



znázornenie") je přílohou tohto stanoviska. 
Orientačně znázornenie má výhradně informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 
plynárenského zariadenia pre účely přesného umiestnenia a/alebo realizácie stavby 
a/alebo výkonu iných činností 
SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z 
z o energetike a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o energetike") SÚHLASÍ s vydáním stavebného povolenia na vyššie 
uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o přesné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potřebné zaslat' na adresu SPP -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zveřejněného na webovom sídle SPP-D 
(www. spp-distribucia. sk), 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba vytyčovania 
nepresiahne 1 hodinu, 
stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-D (p Dušan Boroš, tel č +421 52 242 5201) 
najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 
stavebník je povinný zabezpečit' přístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dóvodu potřeby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 
stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradně ručně bez použitia 
strojových mechanizmov, 
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupců SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
přístup k akýmkofvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkryti a 
zabezpečené proti poškodeniu, 
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by 
změnili jeho doterajšie krytie a híbku uloženia, v případe změny úrovně terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej 
úrovně terénu, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihned' ohlášené SPP-D na tel. č 0850 111 727, 
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podat' podnět na Slovenská obchodná inšpekciu (SOI), ktorá je oprávněná za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložit' podfa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 



150 000,-€, 
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 700 02, 
stavebník je povinný respektovat' a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
stavebník je povinný pri súbehu a křižovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálně odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 01, 
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 
p o d ,  
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca komunikácie prizvať pracovníka 
technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole těsnosti (p. Ing Peter Vrzgula 
044/6265611, 0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. 
rozvodu. 
Poklopy plyn. zariadení upravit' na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené. 

Slovák Telekom, a.s. vo vyjádření pod č. 6611627256 zo dňa 17.10.2016 
Dojde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností 
Slovák Telekom, a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o. 
Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zahrnúť do podmienok 
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 
stavebného povolenia. Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitefnou 
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať následovně: 
E x i s t u j ú c e  z a r i a d e n i a  s ú  c h r á n ě n é  o c h r a n n ý m  p á s m o m  ( § 6 8  z á k o n a  č .  3 5 1 / 2 0 1 1  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 ak si 
stavebník nesplní povinnost' podfa 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. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti Ján Babál, jan 
babal@telekom sk, +421 44 432845 
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant 
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné přeložit' zrealizovat' 
překládku SEK. 
Upozorňujeme žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 



telekomunikačných vedení a zaradení. 
V případe ak na Varní definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s r o., je potřebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemná sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podFa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 
V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek 
dóvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
Vzhťadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateťa na povinnost' vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto zariadení 
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján 
Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456, 0903924519 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydania 
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohFadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu 
tohto vyjadrenia 
Žiadatel' može vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podFa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadatel' nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
ŽiadateFa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteFnosť na 
verejnú elektronická komunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku 
Poskytovatel' negarantuje geodetická přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje ŽiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie 
Přílohy k vyjadreniu 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie ŽiadateFa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultách so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. 
povinný zabezpečit': 
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétných podmienok určených 
zamestnancom Slovák Telekom,a. s. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v případe potřeby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
V lokalitě predmetu Vašej žiadosti je oprávněný vykonávat' práce súvisiace s 
přeložením sietí (alebo vybudováním telekomunikačnej přípojky) iba zmluvný partner 
Ján Potančok, teletandem@mail t-com sk, 0903409880 



- UPOZORNENIE V káblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
róznou funkčnosťou 

- Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 

- Preukázatefné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohová odchýlku 
± 30 cm skutečného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr hlbiace stroje) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoFvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

- Zhutneme zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním) 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost 

Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s r o nezodpovedajú za změny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

- UPOZORNENIE Y případe, že počas výstavby je potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie 
tel káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom pověřeného zamestnanca ST 

- Y případe požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (veřejná sieť ST) je 
potřebné si podat' žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk), 

- Žiadame dodržať platné předpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 

- FIN.M.O.S. a.s., pod č. PL/2016/1 zo dňa 29.04.2016 oznamuje: Na případné zásahy 
do zariadení VO, ktoré patria do majetku FIN.M.O.S., a.s. určujeme nasledovné 
podmienky: 

- AkékolVek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady města Liptovský 
Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovědnost'. 

- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame 
vykonat' přesné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora. 

- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej 
spoločnosti a vykonané změny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov 
medzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš. 

- Uskutočnené změny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu 
VO na vlastné náklady města Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude 
bezodkladné předložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti. 

- Z technického hFadiska sa k samotnej dokumentácii a stavbě nevyjadřujeme. 
- Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 

zmien na VO ako aj o zaslanie příslušných dokladov, najma revíznych správ a pasportu 
VO. 

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. 

http://www.telekom.sk


K návrhu sa vyjádřili: 
Město Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Město Liptovský Mikuláš, Odbor 
Životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 

a veřejných priestranstiev, Město Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia 
a pol'nohospodárstva, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a 
krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
Pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru v 
Liptovskom Mikuláši, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované 
pracovisko Střed, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Liptovská vodárenská spoločnosť, 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Slovák Telekom, a.s., Imafex spol. s.r.o., 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor 
krizového riadenia, FIN.M.O.S., Orange Slovensko a.s., TUV SUD Slovakia s.r.o., Energotel, 
Profinet, s.r.o., LiptovNet a.s.,Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, 02 
Slovakia, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., LMT a.s.. 

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 hl'adísk 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 splňa 
požiadavky stanovené v § 43 d a 43 e stavebného zákona v znění neskorších predpisov, 
vyhláškou 532/2002 Z. z. a příslušné ustanovenia slovenských technických noriem. 

Dňa 06.10.2016 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení, 
stavby novej miestnej komunikácie - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom 
Mikuláši od navrhovatel'a město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský 
Mikuláš. Dňa 12.10.2016 stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a 
nariadil miestne zisťovanie spojené s ústným pojednáváním na 14.11.2016. Po doložení 
všetkých potřebných dokladov a stanovísk, nakofko 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. Podfa platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
uznesením městského zastupitefstva 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 „zmiešané územie městského centra". 
Stavba je v súlade s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš. 



Vlastníctvo a užíváme pozemkov doložené: 
pozemku parc.č. KN-C 222/2, 231/2, 245, 286/1, 286/13 výpisom z listu vlastníctva č. 

4401 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 
05.10.2016, vo vlastníctve: Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 

pozemku parc.č. KN-C 228/7 výpisom z listu vlastníctva č. 4639 vydaný a overený 
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo vlastníctve: 
Kristina Jamrichová, Sama Chalupku 1609/24, Bojnice, 

pozemku parc.č. KN-C 230, 231/1, výpisom z listu vlastníctva č. 4131 vydaný a 
overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo 
vlastníctve: Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, Žilina , správca: Liptovská knižnica 
Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 

pozemku parc.č. KN-C 241/1, 241/2, 286/9, výpisom z listu vlastníctva č. 8100 vydaný 
a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo 
vlastníctve: Vincentis, spol. s.r.o., Majoránová 64, Bratislava 

pozemku parc.č. KN-E 6553 výpisom z listu vlastníctva č. 7123 vydaný a overený 
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo vlastníctve: 
Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 

pozemku parc.č. KN-C 224/2 výpisom z listu vlastníctva č. 8203 vydaný a overený 
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo vlastníctve: 
Jaroslav Petran, Námestie Osloboditel'ov 63/4, Liptovský Mikuláš 

- Bol doložený súhlas vlastníka pozemku parc.č. KN-C 228/7 v k.ú. Liptovský Mikuláš -
Kristina Jamrichová, Sama Chalupku 1609/24, Bojnice. 

- Bola doložená: 
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená medzi budúcim predávajúcim Žilinský 

samosprávný kraj a budúcim kupujúcim Město Liptovský Mikuláš zo dňa 16.03.2016 
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená medzi budúcim predávajúcim Jaroslav 

Petran a budúcim kupujúcim Město Liptovský Mikuláš zo dňa 22.09.2016 
- Nájomná zmluva uzatvorená medzi nájomnom město Liptovský Mikuláš 

a prenajímatel'om Vincentis, spol. s.r.o.. 

Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
správného orgánu sa možno odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa 
podává v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Bobrovec cestou Spoločného 
obecného úřadu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej 
politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých 
oprávněných prostriedkov preskúmatel'né súdom. 

Poučenie: 

Ing.Ladislav Sedlák, PhD. 
starosta obce 



Doručuje sa 
Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Kristina Jamrichová, SamaChalupku 1609/24, 972 01 Bojnice 
Žilinský samosprávný kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
Liptovská knižnica Gašpar Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 56, 
031 01 Liptovský Mikuláš 
Jaroslav Petran, Námestie OsloboditeFov 63/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Vincentis, spol. s.r.o., Majoránová 64, 821 07 Bratislava 

Vlastníci susedných nelinutePností - doručuje sa veřejnou vyhláškou 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb„ 
a musí byť vyvesené v mieste obvyklým sposobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
města Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty 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 
Městský úrad, útvar hlavného architekta 
Městský úrad, odbor ŽP a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii 
a veřejných priestranstiev, Liptovský Mikuláš 
Městský úrad, odbor ŽP a dopravy, oddelenie životného prostredia a poFnohospodárstva, 
Liptovský Mikuláš 
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš 
Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 
Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 
Lipt. Mikuláš 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Lipt. Mikuláš 
Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt. 
Mikuláš 
Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeFov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt. 
Mikuláš 
Slovák Telekom, a.s., Poštová č.l, 010 08 Žilina 
Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina 
Veřejnoprospešné služby, Družstevnáč. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš 
FIN.M.O.S. a.s., Pěkná cesta 19, 831 05 Bratislava 
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteFného majetku a výstavby, Banská Bystrica 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské nám. 19, 010 01 Žilina 
Imafex, spol. s.r.o, Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
SPP-D, Mlýnské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 



Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa: 
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