
Qkresný urad Liptovský Mikuláš 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Číslo: OU-LM-OSZP- ŠVS - 2016/009256 - 005/ Li V Liptovskom Mikuláši: 30.9 .2016 

Vec 
Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 398 012 -
vodoprávně povolenie na stavbu: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" Liptovský Mikuláš 

( V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A )  

Rozhodnutie 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy ako příslušný orgán štátnej vodnej správy podFa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. 
o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov a 
§-u 61 zákona NR SR 5.364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znění neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad 
podl'a §-u 120 zákona 5. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění 
neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti spoločnosti Prima Slovakia s.r.o., 
Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš a po vykonanom vodoprávnom konaní v súlade 
s § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rozhodol takto: 

povol'uje 

podl'a §-u 26 ods. 4 zákona NR SR 5. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 66 zákona 
5. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov 
spoločnosti Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš vybudovat' 
vodnú stavbu: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" Liptovský Mikuláš na pozemku pare. 
č. KN-C 5202/48, 5202/49, 7126/12, 7126/5, 7126/15, 7126/14, 7126/11, 7116/1 a 7116/4 
k.ú. Liptovský Mikuláš v súlade s územným rozhodnutím vydaným Mestom Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 5. MsÚ/ÚRaSP 2016/03718-03/MIC zo 
dňa 18.7.2016, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19.8.2016. 

Vodoprávnym rozhodnutím sú povolené nasledovné objekty: 
„Vodovod" 

Vodovodný rad „A" bude vybudovaný zpotrubia HD- PE DN 100 (dl 10x6,6 mm) 
vcelkovej dížke 209,5 m. s napojením na existujúci vodovod PE D150. Na vodovodnom 
potrubí budú osadené dva nadzemné hydranty B DN 100. Vodovodný rad bude na dvoch 
miestach křižovat' komunikáciu. 
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„Kanalizácia" 
Kanalizačný zberač bude vybudovaný zpotrubia PVC DN 300, celkovej dlžky 192,06 m 

s napojením na existujúcu verejnú kanalizáciu DN 300 v novonavrhovanej kanalizačnej 



šachtě RSŠ1. Na trase kanalizácie budú osadené kanalizačně šachty v počte 6 ks, priemeru 
DN 1000 s pojazdným poklopom. 

1. Podmienky povolenia: 
1. Stavebníkom vodnej stavby bude Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 

Liptovský Mikuláš, IČO 36 398 012. 
2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadatel' v tejto 

lehote nezačne s výstavbou. 

2. Povinnosti stavebníka: 
1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy změny projektu, ktoré by bolo potřebné 

realizovat' počas výstavby a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové 
vzťahy. 

2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedá stavebník. 
3. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí 

priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská. 
4. Zabezpečit' využitie všetkých recyklovatel'ných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri 

realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 
nevyužitePných odpadov v súlade so zákonomč. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znění neskorších doplnkov. 

5. Ku kolaudačnému konaniu doložit' doklady o vyhovuj úcom zneškodnění alebo využití 
všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii. 

6. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradit' stavebník. 
7. Stavba nesmie byť začatá, pokial' vodoprávně rozhodnutie nenadobudne právoplatnost'. 
8. Pri výstavbě používat' stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku 

ropných látok. 
9. Pri realizácii výstavby zabezpečit' náhradně vstupy na pozemky. 
10. Pri uskutečňovaní stavby dodržať předpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu zdravia osob na stavenisku. 
11. Nevyhnutný výrub dřevin riešiť v zmysle §-u47 ods. 3 a §-u 48 zákona NRSRč. 

543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas města). 
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy móže vodoprávně povolenie zrušit' v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle 
ustanovenia §-24 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

13. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle §-u 26 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znění neskorších predpisov. 

14. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH 
1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzky 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, právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 

2. Odpady zo stavby, ktoré nebude možné využit' bude potřebné odovzdať oprávnenej osobě 
v zmysle „zákona o odpadoch" pričom bude potřebné upřednostnit' ich zhodnotenie pred 
zneškodněním (skládka odpadov). Na stavenisku vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie 



odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad připadne iným 
vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hned' odvážať. V případe vzniku nebezpečných odpadov, tieto zabezpečit' pred 
odcudzením a nepriaznivým vplyvom na ŽP ich zhromaždením pred odovzdaním 
oprávnenej osobě v uzamykateFných priestoroch so spevnenou podlahou. 

3. Ku kolaudačnému konaniu doložit' doklady o sposobe naloženia s odpadmi z výstavby 
a ich odovzdaní oprávnenej osobě na nakladanie s nimi. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
SSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie 
1. Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technologie v dobrom technickom stave s cieFom 

predchádzať negativným vplyvom na okolité životné prostredie. 

v 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Žilina 
1. V predmetnej lokalitě a jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové 

vedenia VN a NN v správě SSE-D, a.s. 
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z. a příslušných noriem STN. (VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). 
Pri realizácii výkopových prác neporušit' stabilitu existujúcich podpěrných bodov 
a celistvost' uzemňovacej sústavy. K tomuto vyjadreniu přikládáme mapu danej lokality 
s orientačným zakreslením VN vedenia a NN vedenia. Upozorňujeme, že vyznačené trasy 
sú len orientačně a pred zahájením výkopových prác bude potřebné vytýčenie podzemných 
káblových vedení. 

3. V zmysle stavebného zákona budepre určenie presnej trasy podzemných vedení potřebné 
fyzické vytýčenie. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. na 
základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. - Technická příprava a RP - p. 
Fiačan tel: 041/519 66 50. 

4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 
Přizvat' zástupců SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka připadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

5. V případe potřeby porealizačné vyjadrenie bude vydané po předložení zápisu z kontroly 
zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina. 

6. V súbehu a křižovaní NN vzdušného vedenia dodržať manipulačný priestor min. 1 m od 
podpěrných bodov na každú stranu. V opačnom případe pri opravách a rekonštrukciách 
našich zariadení nebudeme zodpovedať za poškodenie Vášho zariadenia. 

Splnit' všetky podmienky kvyhotoveniu stavby, ktoré sú zverejnené na stránkách 
www.sse-d.sk.link:http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE Distribucia/Spravy/dokumenty 
na stiahnutie/Všeobecne podmienky SSE D k vyhotoveniu stavbv.pdf 

v 

Krajský pamiatkový úrad Žilina 
1. Ak počas stavebných prác dojde k akémukoFvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 
fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových pozostatkov bude 
nevylinutné 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. 



Podfa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom 
plánovaní astavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (stavebný zákon) v případe 
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovědná za vykonáváme prác ihneď ohlásit' nález krajskému pamiatkovému úřadu. Nález 
sa musí ponechat' bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 
poverenou odborné spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkový úradom je 
nálezca povinný vykonat' všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najma zabezpečit' 
ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial' o ňom nerozhodne 
stavebný úrad po dohodě s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže 
vyzdvihnúť a premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávněná osoba 
metodami archeologického výskumu. 

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 
1. Pri výstavbě rozšírenia vodovodu nerealizovat' vetvu k bodu V2. 
2. Dno - kinetu revíznej šachty RŠS6 realizovat' lomovú s uhlom 90° so zaslepením druhého 

konca šachtového dna. 
3. Rozšírenie kanalizácie vybudovat' z plnostenného PP alebo PVC potrubia s min. kruhovou 

tuhosťou SN 10. Nie z korugovaného PVC. 
4. Kanalizačně revízne šachty realizovat' s roznášacím betonovým prstencom a liatinovým 

poldopom pre zodpovedajúce zaťaženie. 
5. V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami dodržať ochramié pásmo navrhovaného 

vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho 
pódorysného okraj a potrubia na každú stranu. Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu 
a kanalizácie musí byť vyhlášené OÚ ŽP. Pre tento účel bude stavebník povinný dať 
vyhotovit' geometrický plán so zakreslením potrubia a pásma ochrany. Križovanie sietí 
bude potřebné realizovat' v zmysle platných STN. 

6. Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na existujúci veřejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci LVS a.s. Liptovský Mikuláš 
na základe predloženej objednávky. 

7. Navrhovaný hydrant na verejnom vodovode označit' v teréne podfa § 8 zákona č. 699/2004 
Z.z. Bude potřebné použit' hydrant s dížkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného potrubia. 

8. Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia veřejného vodovodu 
umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia. 

9. V případe, že pri realizácii dojde k poruchám na potrubiach v správě LVS, a.s. Liptovský 
Mikuláš, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Případné poruchy 
budú odstránené na náklady investora. 

10. Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam těsnosti kanalizačného potrubia 
a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí prizývať zástupců LVS, a.s. 
Liptovský Mikuláš, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt Ing. Hán tel. č. 
0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932. 

11. V případe, že prevádzkovatefom navrhovaného rozšírenia veřejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie bude LVS, a.s., žiadame pred napojením rozšírenia dohodnúť v zmluve (resp. 
v zmluve o budúcej zmluve) medzi LVS, a.s. a stavebníkom podrobnosti prevzatia 
vybudovaného rozšírenia veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie do prevádzky. 

12. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečit' zriadenie věcného břemena 
v prospěch LVS, a.s. na pozemkoch, na ktorých budú uložené navrhované potrubia 
veřejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Zriadenie věcného břemena bude potřebné 
vyznačit' na LV vlastníka pozemku. 

13. Po ukončení výstavby předložit' dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické 



zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej formě v tvare *.dgn (čitatefné pre 
prostredie Micro Station). 

14. Pre zriadenie vodovodnej a kanalizačnej přípojky bude potřebné předložit'LVS, a.s. 
žiadosť na predpísanom tlačive, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a ďalšie 
náležitosti podfa pokynov našich pracovníkov. 

Město Liptovský Mikuláš 
1. Podmienky zásahu do telesa vozovky a chodníka budú stanovené v povolení na zvláštně 

užívanie miestnej komunikácie ul. Priemyselná, ktoré vydá město Liptovský Mikuláš pred 
realizováním výkopových prác, na základe predloženej žiadosti stavebníka, ku ktorej 
bude doložené vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu. 

2. V dotknutom území sa nachádza sieť veřejného osvetlenia města. Stavebník bude povinný 
pred začatím výkopových prác požiadať o jej vytýčenie Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš. 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
1. Daným územím prechádzajú inžinierske siete v správě VPS Liptovský Mikuláš, ide 

o veřejné osvetlenie. 
2. Pred realizáciou stavby vytýčit' inžinierske siete za účasti zástupců našej organizácie. 

Slovák Telekom, a.s., Bratislava 
V záujmovom území dojde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti 
Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGISLOVAKIA, s.r.o. 
1. Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň bude potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochraně 
proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjádření, 
v případe změny vyznačeného polygonu, dovodu žiadosti, účelu žiadosti, ak uvedené 
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu, alebo ak si stavebník 
nesplní povinnost' podfa bodu 3. 

3. Stavebník, alebo ním poverená osoba, bude povinná v případe ak zistí, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s., alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby) vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétných podmienok 
ochrany, alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pověřeného 
správou sietí: Ján Babál. ian.babal@telekom.sk. +421 44 4328456. 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
týchto povinností zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. bude 
potřebné uzavrieť dohodu o podmienkach překládky telekomunikačných vedení 
svlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné předložit'zrealizovat' 
překládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadatefa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných káblocha projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V případe akna Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
telekomunikačná sieť, ktoráje vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. bude potřebné zo 
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strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 
pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení bude porušením povinností 
podl'a § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znění. 

9. V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dóvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', bude povinný zastavit' zemné 
práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác bude stavebník 
povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území 
sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateFov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s., týmto upozorňujeme 
žiadateťa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateFov týchto 
zariadení. 

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom, a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi Ján Babál, ian.babal@telekom.sk. +421 44 4328456, 0903924519. 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba bude povinná bez ohFadu vyššie uvedených bodov 
dodržaťpri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák 
Telekom, a.s. 

12. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je 
oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo využívat' bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

13. ŽiadateFa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnuteFnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením bude potřebné do projektu doplnit' aj 
telekomunikačnú přípojku. 

14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú přesnost' poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej formě nezbavuje ŽiadateFa povinnosti požiadať o vytýčenie 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK 

Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto zariadení, bude 
stavebník povinný 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: vkáblovej ryhe sa móže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s róznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoFvek prácach, ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia bude 
žiadatel' povinný vykonat' všetky objektivně účimié ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
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- Pred začatím zemných prác vytýčenie avyznačenie 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 skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

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

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

- Zhutnenie 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 ST 
nezodpovedá za změny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 

UPOZORNENIE: V případe, že počas výstavby bude potřebné zvýšit', alebo znížiť krytie tel. 
káblov bude toto možné vykonat' len so sáhlasom pověřeného zamestnanca ST. 

SPP - Distribúcia a.s., Bratislava 
V záujmovom ázemí sa nachádzajá STL plynovody DN 300, 100 OCL s přípojkami. 

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností bude 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o přesné 
vytýčenie existujácich plynárenských zariadení, objednávku zaslat' na adresu: SPP-
distribácia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dagmer Riboňová, tel.č. 421 
41 626 55 98, e-mail: dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk). 

- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonává bezplatné vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu. 
Stavebník bude povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovatefa 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 
činnosti z dóvodu potřeby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu 
kontroly prevádzky, ádržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skášok 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 
každá stranu od obiysu existujácich plynárenských zariadení v sálade s STN 73 3050 
až po predchádzajácom vytýčení plynárenských zariadení výhradně ručně bez 
použitia strojových mechanizmov. 
Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie bude stavebník 
povinný kontaktovat' pred zasypáním výkopu zástupců SPP-D na vykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
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- Přístup k akýmkoFvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
amanipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by 
změnili jeho doterajšie krytie ahíbku 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 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 povinností v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložit' podPa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 
150 000,-€. 

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike , 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj 
podmienky určené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 700 02. 
Stavebník je povinný respektovat' a zohPadniť existenciu plynárenských zariadení a ich 
ochranných a 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, kontrolně šachty, trvalé porasty 
a pod. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Pri realizácii vodovodu a kanalizácie dojde ku križovaniu a súbehu s existujúcimi STL 
plynovodom DN 200 a 150 OCL amiesto križovania bude preto potřebné zabezpečit' 
v zmysle normy STN 736005. 

3. Všeobecné ustanovenia: 
1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Jakub Mrlian, 

Hybe 171, 032 31 aoveril Ing. Stanislav Valčo, autorizovaným stavebný inžinier, č. 
oprávnenia 2361*A*2-2 v marci 2016. 

2. Zhotovitel' stavby bude Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský 
Mikuláš. 

3. Súhlas vsúlade s §120 stavebného zákona bol vydaný Spoločným obecným úradom 
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši č. MsÚ/ÚRaSP 
2016/05741-02/Mik zo dňa 30.9.2016. 

4. Předpokládané náklady stavby sú 49 992,08,- €. 

4. Majetko právně poměry: 
Stavba: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" Liptovský Mikuláš bude realizovaná na 

pozemkoch pare. č. KN-C 5202/48, 5202/49, 7126/12, 7126/5, 7126/15, 7126/14, 7126/11, 
7116/1 a 7116/4 k.ú. Liptovský Mikuláš . 



Stavebník k předmětným pozemkom doložil listy vlastníctva č. 4770, 7869, 6410, 8225, 
6399 k.ú. Liptovský Mikuláš, Zmluvu o budúcej mluve o zriadení věcného břemena 
uzatvorenej medzi Prima Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš a Telink spol. s.r.o., Liptovský 
Mikuláš overenej dňa 21.9.2016, Zmluvu o budúcej mluve o zriadení věcného břemena 
uzatvorenej medzi Prima Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš a SKD Liptovský Mikuláš a.s., 
Malužiná overenej dňa 21.9.2016 a Zmluvu o budúcej mluve o zriadení věcného břemena 
uzatvorenej medzi Prima Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš a PROFIX RD, s.r.o. Smrečany. 

K stavbě sa vyjádřili: 
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš č. 1633/2016/MH zo dňa 

21.3.2016, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOH č. OU-LM-OSZP-2016/004427-002-MA zo dňa 31.3.2016, SSE-Distribúcia, a.s., 
Žilina č. 4600023269 zo dňa 8.4.2016, Slovák Telekom, a.s., Bratislava č. 6611606567 zo dňa 
11.3.2016, Okresné riaditel'stvo HaZZ vLiptovskom Mikuláši č. ORHZ-LM1-314/2016 zo 
dňa 13.4.2016, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko 
Střed, Banská Bystrica č. ASMdpS-1-598/2016 zo dňa 13.4.2016, Město Liptovský Mikuláš 
č. ŽPD-2016/02649-002/POR zo dňa 15.3.2016, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP č. OU-LM-
OSZP-2016/4435-002-CEN zo dňa 29.3.2016, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2016/003705-002/LÍ zo 
dňa 16.3.2016, Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2016/13027-2/42181/FUR zo dňa 
2.6.2016, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia č. OU-LM-OKR-
2016/004716-002 zo dňa 5.4.2016, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum 
podpory Žilina, odd. telekomunikačných služieb č. CPZA-OTS-2016/003867-044 zo dňa 
5.4.2016, LiptovNet a.s. Liptovský Mikuláš č. JP-VY-20160322 zo dňa 22.3.2016, Energotel, 
a.s. Bratislava č. ET/MM16/414 zo dňa 12.4.2016, TUV SUV Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica 
zo dňa 19.4.2016, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš č. 94-18/2016 zo dňa 
19.4.2016, ALKONET, s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 15.3.2016, PROFI-NET, s.r.o. 
Liptovský Mikuláš zo dňa 24.3.2016, IMAFEX spol. sr.o., Liptovský Mikuláš 5. JK-VY-
20160322 zo dňa 22.3.2016, ORANGE SLOVENSKO a.s. Banská Bystrica č. BB-0882/2016 
zo dňa 2.5.2016, SPP-Distribúcia a.s., Bratislava č. TD/17578/PP/Hn/2016 zo dňa 6.4.2016. 

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania: Námietky neboli vznesené 

Odovodnenie 

Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš požiadala listom 
doručeným na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek 
štátnej vodnej správy dňa 12.8.2016 o vodoprávně povolenie stavby: „Rozšírenie vodovodu a 
kanalizácie" Liptovský Mikuláš. 

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávně konanie a pozvánkou č. 
OU-LM-OSZP-ŠVS 2016/009256 - 002/Li zo dňa 24.8.2016 zvolal vodoprávně konanie 
spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutečnilo dňa 23.9.2016 so střetnutím pozvaných 
na Okresnom úřade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
Účastníci konania na vodoprávnom konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili 

vydať vodoprávně povolenie na horeuvedenú stavbu. Ich pripomienky sú skoordinované 
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 



Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť 
o vydanie vodoprávneho povolenia a zistil, že uskutočnením stavby ani jej budúcim užíváním 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávněné záujmy účastníkov konania. 

Na základe horeuvedených skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák. č. 71/ 
1967 Zb. O správnom konaní v znění neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohoto 
rozhodnutia. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, oddelenie opravných prostriedkov. 

Toto rozhodnutie je preskúmatePné súdom, pokial' bol vyčerpaný riadny opravný 
prostriedok v rámci správného konania. 

Správný poplatok bol zaplatený podl'a položky 60, písm. G) zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správných poplatkoch v znění neskorších predpisov vo výške 100,-€. 

Doručuje sa : 
1. Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
2. Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
3. Telink spol. s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 
4. SKD Liptovský Mikuláš, Malužiná 104, 032 34 Malužiná 
5. PROFIX RD, s.r.o., Smrečany 219, 032 05 Smrečany 
6. Ostatným vlastníkom susedných pozemkov a stavieb v súbehu s předmětnou 

umiestňovanou stavbou sa rozhodnutie doručuje veřejnou vyhláškou 

Toto oznámenie má podl'a § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky apodl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené 
v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Liptovský Mikuláš. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným 
spósobom v mieste obvyklým, najma na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na 
dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. 



> 

Na vedomie: 
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 

ŠSOH, ŠSOPaK 
2. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 
3. Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
4. Město Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a veřejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš 

5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina 
6. Veřejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
7. Slovák Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 
8. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlýnské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 
9. Okresné riaditel'stvo HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25, 031 41 Liptovský 

Mikuláš 
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