
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05172-07/DAN Liptovský Mikuláš: 25.10.2016 

Navrhovatel': ELAN s.r.o., so sídlom ul. 1. mája 35/115, 031 05 Lipt. Mikuláš 
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Stánok suvenírov 2". 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
R O Z H O D N U T I E  

Navrhovatel' ELAN s.r.o., so sídlom ul. 1. mája 35/115, 031 05 Lipt. Mikuláš podal dňa 
25.07.2016 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši návrh o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Stánok suvenírov 2" 
na pozemku pare. č. KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C 1061/499, KN-C 1060/1 (KN-E 
509/402), KN-C 1160/7 v k. ú. Lipt. Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté územné 
konanie. 

Město Liptovský Mikuláš, zastúpené primátorom města ako • příslušný stavebný úrad podPa 
§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správě pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie posúdil předložený návrh podl'a §35 až 38 stavebného 
zákona, zosúladil stanoviská uplatněné dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania. 

Na základe tohto posúdenia podl'a § 39, § 39a ods.l a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydává rozhodnutie 

o  u m i e s t n e n í  s t a v b y  

„Stánok suvenírov 2" na pozemkoch pare. č. KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, 
KN-C 1061/499, KN-C 1060/1 (KN-E 509/402), KN-C 1160/7 v k. ú. Lipt. Ondrašová tak, ako 
je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvoří 
neoddelitďnú súčasť tohto rozhodnutia 

Druh, účel a popis územného rozhodnutia: 

Navrhovaná stavba bude umiestnená v obci Liptovský Mikuláš, miestna časť Lipt. Ondrašová. 
Riešené územie sa nachádza mimo zastávaného územia obce na pozemkoch, na ktoré má 
navrhovatel' uzatvorené nájomné zmluvy, V blízkosti riešeného územia sa nachádza štátna cesta 
11/584. Stavba je navrhnutá na predaj upomienkových predmetov pre obyvateFov Lipt. Mikuláša 
a okolia, ako aj návštevníkov Tatier. Účelom stavby je rozšírenie služieb cestovného ruchu. 
Súčasťou stavby sú objekty, ktoré zabezpečujú príjazd a parkovanie dopravných prostriedkov pre 
návštevníkov. 

1 



Objektová skladba : 

SO 01 Stánok suvenírov 2 - predaj upomienkových predmetov - objekt SOOl je 
povolený ako dočasná stavba do doby vydania územného plánu zóny 

SO 02 Podzemná nádrž - akumuláciu požiarnej vody 

SO 03 Přístupová cesta - pre príjazd k SO 04 a výhl'adovo ako príjazdová cesta k 
zábavnému miniparku „CYROLAND" 

SO 04 Parkovisko - plní doplňková funkciu k SO 01 a k neďalekej jestvujúcej stavbě 
„Zábavného miniparku" 

SO 05 Odlučovač ropných látok a vsak - zabezpečuje čistenie a odvod dažďových vod 
do podložia 

Technické údaje stavby: 

SO 01 Stánok suvenírov 2 - zastavaná plocha - 16,91 m2 , užitková plocha - 14,84 m2; 
pódorysné rozměry 4,110 m x 4,115 m; výška stavby +3,760m; objekt nebude připojený 
na žiadne inžinierske siete, bude osadený na betonových pátkách, s ktorými nebude pevne 
spojený; v stánku nebude zriadená trvalá prevádzka; 

SO 02 Podzemná nádrž - zastavaná plocha - 19,36 m2; obostavaný priestor - 35,20m3. 
Objekt pozostáva z jednokomorovej ocefovej nádrže dížky 8,50 m, priemeru 2,20 m 
o objeme 25m3 

Dopravná stavba: 
SO 03 Přístupová cesta - zastavaná plocha - 363,12 m2, (z toho chodník 24,18 m2); úsek 

trasy cesty v dížke 43,7m, funkčná trieda C2, kategória M2, dvoj směrná, dvoj pruhová so 
šířkou vozovky 7,0 m; povrch komunikácie bude asfaltový; chodník šířky 1,50 m-2,75 m 
v dížke 14,0 m bude mať povrchová úpravu z betónovej dlažby. 

SO 04 Parkovisko - zastavaná plocha 638,0 m2; počet parkovacích státí 24 (z toho jedno 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Parkovacie státia sú 
navrhnuté ako kolmé; povrch parkoviska bude z betónovej dlažby 

Vodná stavba: 
SO 05 Odlučovač ropných látok a vsak - pozostáva z 3ks uličných pustí so schopnosťou 

odlučovania ropných látok a vsakovacieho systému z plastových blokov obalený 
geotextíliou osadený pod plochou parkoviska 

Spósob doterajšieho využitia pozemkov: 

- Pozemok pare. č. KN-C 1061/486 v k.ú. Liptovská Ondrašová je na liste vlastníctva č. 5581 
vedený ako orná póda; 

- Pozemok pare. č. KN-C 1061/498, v k.ú. Liptovská Ondrašová je na liste vlastníctva č. 5581 
vedený ako ostatné plochy 

- Pozemok pare. č. KN-C 1061/499 v k.ú. Liptovská Ondrašová je na liste vlastníctva č. 5581 
vedený ako orná póda; 

- Pozemok pare. č. KN-C KN-C 1060/1 (KN-E 509/402), v k.ú. Liptovská Ondrašová je na 
liste vlastníctva č. 5600 vedený ako orná póda; 

- Pozemok pare. č. KN-C KN-C 1160/7, v k.ú. Liptovská Ondrašová je na liste vlastníctva č. 
1459 vedený ako zastavané plocha a nádvoria; 
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Súhlas na vyňatie pody z PPF: 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k 
připravovanému záměru na pol'nohospodárskej pode pod č. ObPU 2011/00414-2/Uh zo dňa 
02.08.2011 a pod č. ObPÚ 2011/00215-2/Uh zo dňa 15.02.2011 na pare. č KN-C 1061/486, KN-
C 1061/498 a KN-C 1061/499. 

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k 
připravovanému záměru na pol'nohospodárskej pode pod č. OU-LM-PLO-2016/004598-2/IVA 
zo dňa 15.04.2016 na pare. č KN-C 1060/1 (KN-E 509/402) podl'a geometrického plánu číslo 
34842471-78/2015 zo dňa 20.1.2016 na diel č.3 pare. č. 1061/634 v k.ú Lipt. Ondrašová . 

Podmienky pre umiestnenie stavby, projektová přípravu stavby a čas platnosti rozhodnutia 
podPa § 39 a § 39a stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. : 

1. na umiestnenie stavby : 
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Liptovská Ondrašová, lokalita Panské diely. 
Stavba bude umiestnená na pozemkoch podl'a zakreslenia v projektovej dokumentácii pre 
územné rozhodnutie, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto rozhodnutia následovně: SO 01 
Stánok suvenírov 2 na pozemku pare. č. KN-C 1061/499 k. ú. Liptovská Ondrašová; SO 02 
Podzemná požiarna nádrž na pozemku KN-C 1061/499 a KN-C 1061/498 k. ú. Liptovská 
Ondrašová; SO 03 Přístupová komunikácia KN-C 1061/486, KN-C 1160/7 a KN-C 1061/498 v 
k. ú. Liptovská Ondrašová; SO 04 Parkovisko a SO 05 Odlučovač ropných látok a vsak pare. č. 
KN-C 1061/499 a KN-C 1060/1 (KN-E 509/402) k. ú. Liptovská Ondrašová. 

2. architektonické a urbanistické Navrhnutá je výstavba stánku suvenírov 2, v ktorom bude 
umožněný predaj upomienkových predmetov a prislúchajúca přístupová komunikácia - vetva „A" 
ako aj parkovisko a požiarna nádrž. Pozemok je vo váčšej miere rovinatý - mierne svahovitý. 
Nutnosťou je zachovanie charakteru terénu, zachovanie mierky okolitého prostredia s celkovou 
urbanistickou štruktúrou. Stavba výškovo rešpektuje sklonové poměry územia v súlade s 
projekčným návrhom stavby 

3. na napojenia na siete technického vybavenia : Objekt bude bez napojenia na technické 
vybavenie územia. Povrchové zrážkové vody z jednotlivých spevnených ploch budú odvedené do 
novovybudovaných uličných vpustí, ktoré budú vybavené odlučovačom ropných látok. Následne 
bude dažďová voda pomocou vsakovacích blokov odvádzaná do podložia pod parkoviskom. 

4. napojenie na komunikačnú sieť stavba je napojená přístupovou komunikáciou na štátnu 
cestu č. 11/584; 

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

6. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Krajský Pamiatkový úrad Žilina, zo dňa 11.01.2016 vod č. KPUZA-2016/306-2/1390/FUR 

K predmetnej stavbě Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podl'a stavebného zákona 
uplatňuje nasledovné požiadavky z hl'adiska záujmov chráněných pamiatkovým zákonom: 

• ak počas stavebných prác dojde k akémukol'vek archeologickému nálezu napr. objektu, 
kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, 
pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžité 

3 



ohlásit' Krajskému pamiatkovému úřadu Žilina, najneskor na druhý pracovny deň po 
nájdení a ponechat' ho bez změny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

Podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno
vaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v 
případe zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovědná za vykonávanie prác ihned' 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 pamiatkovým 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. 

Okresné riaditelstvo yolicainého zboru Lipt. Mikuláš, Okresný dopravny inspektorát zo dňa 
20.01.2016 vodč. ORPZ-LM-ODI-119-001/2016; 

Okresný dopravný inspektorát Okresného riaditel'stva PZ v Liptovskom Mikuláši na základe 
predloženej projektovej dokumentácie a po vyhodnotení možného vplyvu na bezpečnost' a 
plynulost' cestnej premávky súhlasí s vydáním územného rozhodnutia na stavbu: „Stánok 
suvenírov 2", parcela č. KN-C 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1160/1, 1160/7, KN-E 509/402, 
k. ú. Liptovská Ondrašová, okr. Liptovský Mikuláš, cesta 11/584, podl'a predloženej 
dokumentácie, taktiež súhlasíme s povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme 
cesty 11/584, za dodržania nasledovných podmienok: 
- Do ďalšieho stupňa dokumentácie požadujeme spracovať projekt napojenia prístupovej 

komunikácia na cestu 11/584, taktiež projekt organizácie dopravy dočasným dopravným 
značením počas vykonávania stavebných prác pri napájaní komunikácie k ceste 11/584 
pokial' bude počas prác na nej obmedzená premávka, alebo sa na nej budú nachádzať 
pracovné stroje, 

- Je potřebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko 
Liptovský Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k cestám II. triedy, 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. 

Reeionálny úrad veřejného zdravotnictva Lipt. Mikuláš zo dňa 15.02.2016 vod č. 2016/00297-
02/035-lns. Vrabec 

Orgán veřejného zdravotnictva upozorňuje, že posúdené stavby, ktoré sú predmetom návrhu 
účastníka konania na toto posúdenie nijako nesúvisia s posúdením ich vzťahu kvýhl'adovým 
stavbám (Zábavný park CYROLAND, Heliport), ktoré sú uvádzané v predloženom návrhu. 
Predmetom posúdenia navrhovanei stavby Stánok suvenírov 2. k. ú. Liptovská Ondrašová, 
parcelné čísla 1061/486, 498. 499. 509/402, 1160/1,7 nebolo iei dispozičně riešenie. 
RÚVZ Vás upozorňuje na nasledovné skutočnosti: 
- pracovisko a zázemie pre zamestnancov riešte v zmysle NV SR č. 391/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko vrátanie 
zásobovania pracoviska pitnou vodou. Ak objekt stánku má slúžiť ako trvalé pracovisko, je 
potřebné navrhnúť inžinierske siete tak, aby umožňovali vytvorenie štandardných 
podmienok v riešení zariadení na osobnú hygienu pre zamestnancov. 
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Uvedený návrh k začatiu územného konania na stavbu Stánok suvenírov 2, k. ú. Liptovská 
Ondrašová, parcelně čísla 1061/486, 498, 499, 509/402, 1160/1,7 je posúdený v súlade so 
zák. č. 355/2007 Z.z. 

Okresnv úrad Livt. Mikuláš, odbor cestnei dovravy a vozemných komunikácií zo dňa 20.01.2016 
vod č. OU-LM-QCDPK-2016/001524-002 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí s 
projektovou dokumentáciou za účelom vydania územného rozhodnutia na stavbu „Stánok 
suvenírov 2", cesta č 11/584, k. ú. Lipt, Ondrašová, za dodržania nasledovných podmienok: 

V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ŽSK a ODIORPZ LM. 
Napojenie prístupovej komunikácie na cestu č. li/584 musí byť v súlade s STN , 
Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zák. č 50/1976 Zb. stavebný 
zákon/, připadne povolenia a rozhodnutia podfa iných právnych predpisov, 

Okresnv úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné vrostredie, úsek štátnei správy 
odpadového hospodárstva zo dňa 02.02.2016 pod č. OU-LM-QSZP-2016/OOI543-OQ2-MA 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva ako příslušný orgán štátnej správy podPa §5 odstavec 1 zákona NR SR 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov a §108 ods. 1 písmeno m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnění niektorých zákonov dáva podťa § 99 ods. 1 písmeno b) bod 1. zákona NR SR č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov následovně vyjadrenie: 
Súhlasí s předloženou projektovou dokumentáciou a s vydáním územného rozhodnutia pre stavbu 
"STÁNOK SUVENÍROV 2" za dodržania nasledovných podmienok: 
- S odpadmi, ktoré budú vznikat' počas výstavby a prevádzky stavby, sa bude nakladať v súlade 

s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 
o zmene a doplnění niektorých zákonov a naň nadvázujúce vyhlášky a s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou. 

- Pri kolaudácii stavby budú předložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú 
pri výstavbě a ich odovzdaní 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, mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodněním 
(skládka odpadov). Na stavenisku je potřebné vyčlenit' priestor na dočasné skladovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečit' ho zbernou nádobou (napr. veťkoobjemový kontajner) na 
vzniknutý odpad připadne iným vhodným spósobom, ktorý nebude ohrožovat' životné 
prostredie alebo odpad zo staveniska hned' odvážať. 

- S komunálnymi odpadmi je potřebné nakladať aj v súlade s platným VZN města Liptovský 
Mikuláš. 

Okresnv úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnei vodnej svrávv zo dňa 08.09.2016 pod č. OU-LM-OSZP-SVS-
2016/010018-2/Li 

V predloženej projektovej dokumentácii boli zapracované podmienky, ktoré orgán štátnej 
vodnej správy požadoval vo vyjádření č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2016/001542-2/LÍ zo dňa 
2.2.2016, t.j. zabezpečenie vodonepriepustnosti parkoviska a odvádzania vyčištěných vod z 
povrchového odtoku v odlučovačoch ropných látok (v počte 3 ks) do vsakovacieho zariadenia. 
Projektová dokumentácia bola doplněná o objekt SO 05 - ORL a vsak. 
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Na základe uvedených skutečností orgán štátnej vodnej správy s vydáním územného 
rozhodnutia stavby „Stánok suvenírov 2" k.ú. Liptovská Ondrašová súhlasí. 
Ďalší stupeň proiektovei dokumentácie požadujeme předložit' orgánu štátnej vodnej správy na 
posúdenie. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 04.02.2016 pod 
č. OU-LM-OSZP-2016/001541-002- VIT 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny, ako příslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dáva v 
zmysle §-u 9 ods.l písm. b) a c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny vznp. 
následovně vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia: 
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre výstavbu stánku suvenírov, podzemnej 
požiarnej nádrže, prístupovej komunikácie a parkoviska v k. ú. Liptovská Ondrašová, na 
základe předloženého projektu vypracovaného Ing. Miroslavom Vrbackým, autorizovaný 
stavebný inžinier, Liptovský Mikuláš, 12/2015. 
Predmetná lokalita sa nachádza na parcele č. KN-C 1061/486, 1061/499 vedenej ako orná 
póda, KN-C 1061/498 ostatně plochy, KN-C 1160/7 zastavané plochy a nádvoria a KN-E 
509/402 vedená ako orná póda v extraviláne města Liptovský Mikuláš v k. ú. Liptovská 
Ondrašová, lokalita Panské diely na území, kde platí podPa zákona č.543/2002 Z.z. o ochraně 
prírody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany. Predmetná lokalita nie je súčasťou 
chráněného vtáčieho územia ani územia európskeho významu. 
V zmysle § 103 ods.7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších 
predpisov sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatněné v konaniach uvedených v § 9 ods.l 
písm. a) až f) považuje za závazné stanovisko. 
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona 
5.71/0967 Zb. v znění neskorších predpisov /správný poriadok/, ani súhlas v zmysle zákona 
č.50/1976 Zb. v znění neskorších predpisov /stavebný zákon/. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný zo dňa 15.04.2016 pod č. OU-LM-
PLQ-2016/004598-2-IVA 

S použitím vyznačenej časti pozemku p č KN C 1061/1 v kú Liptovská Ondrašová, podPa 
grafíckej přílohy - geometrického plánu číslo 34842471-78/2015 zo dňa 20 1 2016, úradne 
overeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 27 1 2016 pod 
číslom 69/2016, ktorý t č nie je zapísaný v operáte katastra nehnutePnosti a je súčasťou 
žiadosti tj diel 3 p č KN C 1061/634 vkú Liptovská Ondrašová na nepoPnohospodárske účely 
město Liptovský Mikuláš súhlasí s tým, že bude dodržaný index zastavanej plochy 
maximálnef30%. 
K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území, tunajší 
úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým 
odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutečnilo 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 podPa § 17 ods 1 a 6 zákona pre odňatie poPnohospodárskej pódy na celú 
plochu, vyžadujúcu trvalé odňatie, nakoPko predmetná PP o výmere nad 15 m2 sa nachádza 
mimo zastávaného územia obce a pokial' návrh nebude v rozpore zo zásadami ochrany PP /§ 
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12 zákona/ Na konanie pre rozhodnutie vo veci sa vzťahujú všeobecné předpisy o správnom 
konaní 
K žiadosti pre trvalé odňatie podfa § 17 zákona žiadame doložit' 
a/ upresnenie výměry trvalého odňatia PP použitej pre výstavbu doložením dvoch 

vyhotovení GP, 
b/ PD stavby a bilanciu skrývky humusového hoiiontu z plochy trvalého záběru, c/ 

právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo potvrdenie stavebného úřadu o žlučení 
územného a stavebného konania, 

d/ vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania 
(vlastníkov pozemkov) k realizácii stavby, 

e/ mapové a evidenčné údaje o pozemku na piávne účely, 
£i iné údaje potřebné na posúdenie nepol'nohospodárskeho záměru naPP, 
g/ stanovenie BPEJ a výpočet odvodov za trvalý záběr PP, 
h/ správný poplatok, kolok v hodnotě 33,00 € 
Naše vyjadrenie nie je rozhodnutím v zmysle ustanovení zákona o správnom konaní 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný 06.07.2011 pod č. ObPÚ 
2011/00414-2/Uh 

Navrhované funkčné využitie stavby jev súlade s platným Uzemným plánom města Liptovský 
Mikuláš, nakol'ko pozemky sa nachádzajú v zmysle Územného plánu města Liptovský Mikuláš, 
účinného dňom 01.01.2011 v urbanistickom bloku „zmiešané územie s převahou občianskej 
vybavenosti" a je přípustnou funkciou daného bloku,schválené doplnkom č.6 a tiež s udeleným 
súhlasom Krajského úřadu v Žilině , odbor PPLH č.: PPLH -2003/13391/15J zo dňa 12.11.2003 
podl'a §-u 7 ods. 3 zákona SNR č.307/1992 Zb. k budúcemu možnému použitiu 
pol'nohospodárskej pody na stavebné a iné záměry pre lokalitu č. L.2 v kat. území Lipt. 
Ondrašová o výmere 44, 13 ha pre navrhované funkčné využitie - rekreácia, CR, šport, bývanie. 
Požadovaný záběr pozemkov pre plánované vybudovanie tenisového kurtu a chodníka sa týka 
pofnohospodárskej pody pare. č. C KN 1061/486 o výmere cca 1160 m2. 

Tunajší úrad k vydaniu územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu na PP nemá zásadných 
pripomienok pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým. odnímanie PP zosúladiť tak, aby 
sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odóvodnenom rozsahu a po zbere 
úrody. Pred zahájením stavebného konania k predmetnej stavbě požiadať tunajší úrad o vydanie 
rozhodnutia podfa §-u 17 ods. 1 a 6 zákona pre odňatie pofnohospodárskej pody na celú plochu 
vyžaduj úcu trvalé odňatie, nakofko predmetná PP sa nachádza mimo zastávaného územia obce a 
ide o výměru odnímanej plochy nad 15 m2. K žiadosti žiadame doložit': 
a/ upresnenie výměry trvalého odňatia PP použitej pre výstavbu, PD stavby pre stavebné 

povolenie, doloženie originálov mapových a evidenčných údajov výstavbou dotknutých 
pozemkov, 

b/ spracovanú bilanciu skrývky z plochy trvalého záběru v textovej, tabufkovej a grafickej časti, 
c/ právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, resp. potvrdenie stavebného úřadu, že konanie o 

umiestnení stavby bude spojené so stavebným konáním a pod., 
d/ vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, 
e/ stanovisko Hydromeliorácií, š.p. Bratislava k existencii hydromelior. zariadení na 

předmětných pozemkoch, 
f1 iné údaje potřebné na posúdenie nepofnohospodárskeho záměru na pofnohospodárskej pode. 

Město Lipt. Mikuláš. MsÚ. Útvar hlavného architekta zo dňa 30.9.2016 
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Město Liptovský Mikuláš - Městský úrad na základe posúdenia žiadosti konstatuje, že stavba 
sa nachádza podl'a platného územného plánu města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
uznesením městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho 
závazná časť bola vyhlášená všeobecne závazným nariadením města Liptovský Mikuláš 
5.7/2010/VZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znění zmien a doplnkov v 
urbanistickom bloku „ zmiešané územie s převahou občianskej vybavenosti ", ktorý je 
určený na zástavbu v zmysle definície daného bloku. Maximálna výška zástavby je 5 NP a 
index zastavanej plochy je maximálně 30%. Projektová dokumentácia stavby "Stánok 
suvenírov 2" nie je v rozpore s platným územným plánom města Liptovský Mikuláš s tým, 
že: navrhovaný objekt SO 01 stánok suvenírov 2 bude dočasnou stavbou, nakol'ko v zmysle 
ČI. 4.2. všeobecne závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN zo dňa 
16.12.2010 je potřebné pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja města a racionálneho využívania 
jeho územia v ťažiskových polohách - pre vymedzenú lokalitu č.2 Rekreačná zóna 
Ráztoky vypracovanie podrobnejšej dokumentácie - územného plánu zóny. Podrobnejšia 
dokumentácia t.č. nie je spracovaná a do doby jej schválenia vpredmetnej lokalitě nie je 
možné posúdiť vhodnost' umiestňovania jednotlivých aktivit v území. Podl'a všeobecne 
závazného nariadenia města Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010, ktorým 
bola vyhlášená závazná časť územného plánu města Liptovský Mikuláš, ČI.2 2.1. Zásady a 
regulativy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - zásady využitia 
územia sa uvádza : priamy a nepriamy vplyv prevádzkovanych služieb nesmie negativné 
ovplyvňovať susedné parcely viac. než stanovuiú hygienické normy. Z uvedeného dóvodu 
elektrický agregát typu HONDA MOTOR je potřebné stavebno - technicky zabezpečit' tak, 
aby bol v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostředí v znění neskorších predpisov a spíňal 
přípustné hodnoty hluku a vibrácií pre obytné a rekreačné prostredie. 

Pri výstavbě v navrhovaných urbanistických blokoch - v rozvojových územiach 
v zmysle platného územného plánu města Liptovský Mikuláš (v grafike výkresu č. 2. 
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou 
závaznou časťou riešenia a VPS označené ako „návrh" a „stav") t.j. v predmetnom území je 
potřebné obstarat' urbanistická štúdiu, ktorá navrhne dopravnú a technická infraštruktúru 
celého urbanistického bloku, a ktorá bude podkladom pre vypracovanie územného plánu 
zóny resp. územný plán zóny. 
Navrhovaná komunikácia bude súčasťou systému účelových a miestnych komunikácií 
dopravného napojenia navrhovaného urbanizovaného územia podfa platného územného 
plánu města Liptovský Mikuláš. Návrh dopravného napojenia územia musí byť v súlade 
sSTN 73 61 10 - projektovanie miestnych komunikácií. Podfa platného územného plánu 
města Liptovský Mikuláš je št. cesta 11/584 navrhnutá ako komunikácia funkčnej triedy B2, 
MZ 8,5/50 s hlavnou cyklotrasou vedenou po právej straně št.cesty 11/584 v smere Liptovský 
Mikuláš-Liptovský Trnovec, túto skutočnosť je potřebné rešpektovať. V budúcnosti sa počítá 
sjej novým šířkovým usporiadaním, čo móže vyvolat' změnu navrhovanej cestnej 
komunikácie. 
Územný plán města Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a,s, zo dňa 21.01.2016 vod č. 4600021262; 

1. V predmetnej lokalitě a v jej bezprostrednei blízkosti sa nachádzajú podzemne káblové 
vedeniaNN, v správě SSE-D, a.s. 
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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 m každú stranu 
1.meter) .Pri realizácií výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podpěrných 
bodov a celistvost' uzemňovacej sústavy 

3. Toto vviadrenie má len informatívnv charakter. V zmysle stavebného zákona ie pre určenie 
presnei trasy podzemnvch vedení potřebné fyzicky iu vytyčit'. Presnú trasu nodzemnvch 
káblovvch vedení v majetku SSE. a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určeny pracovník 
SSE-D. a.s. - Technická příprava a RP -p.Fiačan tel:041/5196650 

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 vviadrenia. 

5. Ďalší stupeň PD požadujeme předložit' na odsúhlasenie SSE-D, a.s. 
6. Všetky potřebné úpravy na vybudovanie elektrického přívodu vrátane RE si realizuje žiadatel' 

na vlastné náklady. 

7. Platnost' tohto vviadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vviadrenie 
stráca platnost' pri zmene údaiov, na základe ktorych bolo vydané (změna lokality, 
vstupných údajov, súvisiacei legislativy a pod.). 

Toto vyjadrenie móže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, pri splnění "Všeobecných 
podmienok k vyhotoveniu stavby";, ktoré sú zverejnené na stránkách www.sse-dsk 

Slovák Telekom, a s., zo dna 30.08.2016 pod č. 6611623052 

Žiadatel' vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potřebné údaje pre 
vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len 
Vyjadrenie) Žiadatel' zodpovedá za správnost' a úplnost' vyplnenej žiadosti a zároveň za to, 
že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape 
zobrazenej nižšie (ďalej len polygon) 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva následovně 
stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 

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 neoddelitel'nou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný respektovat' následovně: 

1. Existujúce zariadenia sú chráněné ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potřebné dodržať ustanovenie §65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochraně proti 
rušeniu. 

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

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v případe ak zistil, že jeho záměr, pre 
ktorý podal uvedenu 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 
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spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovák Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétných podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti pověřeného správou sieti Ján Babál, jan.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 zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. 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. 

6 Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' 
podmienka společnosti 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 

7. V případe ak na Vami 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 žiadatePa zabezpečit' nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma 

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

9. V případe, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkolVek 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 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu VzhPadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovatePov, ako sú napr rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto upozorňujeme žiadatePa na povinnost' vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovatePov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK společnosti 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. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohPadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria přílohu 
tohto vyjadrenia. 

12 Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podPa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadatel' nie je oprávněný poskytnuté informácie a dáta ďalej rozšiřovat', prenajímať alebo 
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využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a s 

13. ŽiadatePa zároveň upozorňujeme, že v případe ak plánuje napojit' nehnutePnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potřebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú přípojku. 

14. Poskytovatel' negarantuje geodetická přesnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej formě nezbavuje ŽiadatePa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15 Přílohy k vyjadreniu 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie ŽiadatePa 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V případe, že záměr stavebníka, pre ktorý podal uvedenu 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 konzultácii 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. 

2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byť 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 budu 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 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. híbiace stroje) 

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukofvek 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 
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Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoiočnosť 
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpóvedajú za změny priestorového 
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

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

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

4. Žiadame dodržať platné předpisy podPa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 

Enersotel, a.s. zo dna 05.01.2016, pod č. ET/MM15/16 

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSE, a. s. Žilina, a 
Energotel, a. s , Bratislava, dáváme nasledovné stanovisko . 
Stavba „Stánok suvenírov 2 SO 01 - SO 04 na KN C p.č. 1061/486; 1061/498-499; 1160/7 a 
KNE p.č. 509/402 k.ú. Liptovská Ondrášová" zasahuje podzemné telekomunikačně vedenia 
v správě Stredoslovenská energetika, a s., Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme 
zakreslili informativně do priloženej dokumentácie. Existujúce telekomunikačně vedenia sú 
chráněné ochranným pásmom § 68 zákona č.351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú 
doplněné pri vytyčení, ktoré třeba objednat' vopred 14 dní na t.č vo vyjádření V případe že 
počas výstavby je potřebné přeložit', znížiť ,alebo zvýšit' krytie vedenia je toto možné 
vykonat' len so súhlasom správců sietí kde na túto překládku je potřebná vyhotovená PD . 
Žiadame dodržať platné předpisy pre priestorovú úpravu vedení podl'a normy STN 73 6005 v 
plnom rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadatefa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na 
telekomunikačných vedeniach. Toto vyjadrenie má platnost' 12 mesiacov 

Tatry Mountain Resort, a.s., zo dna 19.01.2016pod č. 76/2016 

K Vašej žiadosti zo dňa 20.12.2015 o vyjadrenie k projektu pre vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby STÁNOK SUVENÍROV 2 pozostávajúcej zo stavebných objektov 
SO 01 Stánok suvenírov 
SO 02 Podzemná požiarna nádrž 
SO 03 Přístupová komunikácia 
SO 04 Parkovisko 
plánovanej na pozemkoch registra KN-C pare. č. 1061/486,1061/498, 1061/499, 1160/7 a 
registra KN-E pare. č. 509/402 v k. ú. Liptovská Ondrášová Vám dáváme toto vyjadrenie: 

S umiestnením stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 
1. V ďalšom stupni projektu požadujeme riešiť ochranu našich inžinierskych sietí (vodovod a 

tlaková kanalizácia) chráničkami v miestne križovania s objektom SO 03, a to tak počas 
výstavby, ako aj počas prevádzky vami plánovanej stavby, spósob ochrany s nami 
odkonzultovať. 

2. Ďalší stupeň projektu předložit' nám na vyjadrenie. 

7. požiadavky na vecnú a časová koordináciu jednotlivých stavieb neboli uplatněné 

8. vyhradenie podrobnějších podkladov alebo projektovej dokumentácie 

Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na 
pozemných komunikáciách musia byť zapracované do projektu stavby pre stavebné povolenie. 
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9. Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana veřejných záujmov a právom 
chráněných záujmov účastníkov konania 
Povrch spevnenej plochy musí byť upravený proti šmyku. Priechod musí mať zníženie 
obrubníka výrazné vyznačené odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so 
šířkou 400 mm. Povrch s hmatovými vlastnosťami signálneho a varovného pásu musí byť 
farebne kontrastný voči okoliu a nemóže sa použit' na iný účel. Každá překážka trvalého aj 
dočasného charakteru, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, sa musí vyznačit' tak, aby 
bola hmatovo vnímateťná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. 

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 bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení 
inžinierskych sietí. 
- 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 vo vyjadreniach a závazných stanoviskách dotknutých 
orgánov do PD pre ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia). 
- Projektová dokumentáciu spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z. 
o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, so 
zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochraně prírody a krajiny v znění neskorších predpisov, zákonom č. 
364/2004 Z.z. o vodách a zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 
V územnom konaní boli vznesené námietky účastníkov konania Slovenský vodohospodářsky 
podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, vyjádřením zo dňa 02.02.2016 pod č. CZ 3431/2016 
a Správa ciest Žilinského samosprávného kraj a, zo dňa 20.12.2015 vyjádřením pod č. 
39/2016/SCŽSK-N 

Slovenský vodohospodářsky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, zo dňa 02.02.2016pod 
č. CZ 3431/2016 

SVP, š.p, Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok 
akceptuje vyššie uvedenu PD pre územné konanie s podmienkou, že povrchové vody zo 
spevnených ploch budú odvádzané do podložia vsakom, pričom pre objekty SO 03 
Přístupová komunikácia a SO 04 Parkovisko je potřebné, aby boli dažďové vody najskór 
prečistené v ORL a následne odvedené do podložia. Ďalší stupeň PD žiadame předložit' na 
odsúhlasenie. 

Správa ciest Žilinského samosprávného kraia, zo dňa 20.12.2015 pod č. 3 9/2016/SCZSK - N 

DÚR předkládá návrh osadenia budúcej stavby (SO 01 Stánok suvenírov ) pri ceste 11/584 
vpravo v smere Lipt. Mikuláš - Lipt. Trnovec v katastrálnom území Lipt. Ondrašová. pričom 
bude napojená na cestu 11/584 přístupovou komunikáciou (SO 03 Přístupová komunikácia) 
v ckm 43,950 CDB kum. 

Stánok suvenírov je navrhnutý mimo ochranné pásmo cesty 1 1/584. Pre parkovanie vozidiel 
p r i  s t á n k u  b u d e  v y b u d o v a n é  p a r k o v i s k o  ( S O  0 4  P a r k o v i s k o )  s  p o č t o m  s t o j í s k  2 3 + 1 .  
Zároveň bude osadená (SO 02 Podzemná požiarna nádrž), ktorá bude slúžiť pre stavbu 
„Zábavný minipark". Osadenie jednotlivých objektov zástavby rešpektuje podmienky 
„Dopravnej štúdie cesty 11/584 a jej okolia", ktorú vypracoval Dopravoprojekt, a, s, 
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středisko Lipt, Mikuláš (05/2006), a to navrhované nové šířkové usporiadanie cesty 11/584 s 
vybudováním zeleného pásu, cyklistického chodníka a chodníka pre peších. 
Podmienky pre vypracovanie DSP: 

1. Do DSP bude vypracovaný projekt napojenia prístupovej komunikácie na cestu 11/584; 

2. Pokial' ide o extravilán obce, SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky so zákazu činnosti v 
ochrannom pásme cesty 11/584; 

Námietkam účastníkov konania Slovenský vodohospodářsky podnik, š.p., Správa povodia 
horného Váhu, zo dňa 02.02.2016 pod č. CZ 3431/2016 a Správa ciest Žilinského samosprávného 
kraja, zo dňa 20.12.2015 pod č. 39/2016/SCŽSK - N sa vyhovuje a sú zahrnuté do podmienok 
stavebného povolenia. 

Doba platnosti rozhodnutia 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky, odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie. 

K stavbě sa vyjádřili: 

Ministerstvo obrany SR Agentura správy majetku, zo dňa 8.9.2016 pod č. AMdpS-1-1445/2016; 
Hydromeliorácie, štátny podnik, zo dňa 02.03.2011 pod č. 685-3/110/2011; Slovenský 
vodohospodářsky podnik, š.p., Správa povodia horného Váhu, zo dňa 02.02.2016 pod č. CZ 
3431/2016; Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, zo dňa 20.12.2015 pod č. 
39/2016/SCŽSK - N; Krajský Pamiatkový úrad Žilina, zo dňa 11.01.2016 pod č. KPUZA-
2016/306-2/1390/FUR; Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor krizového riadenia zo dňa 07.09.2016 
prd č. OKR-2016/009955-002; Okresné riaditeFstvo hasičského záchranného zboru Lipt. Mikuláš 
zo dňa 19.02.2016 pod č. ORHZ-LM1-203/2016; Okresné riaditel'stvo policajného zboru Lipt. 
Mikuláš, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 20.01.2016 pod č. ORPZ-LM-ODI-119-
001/2016; Regionálny úrad veřejného zdravotnictva Lipt. Mikuláš zo dňa 15.02.2016 pod č. 
2016/00397-02/035-Ing. Vrabec; Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor cestnej dopravy 
apozemných komunikácií zo dňa 20.01.2016 pod č. OU-LM-OCDPK-2016/001524-002; 
Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva zo dňa 02.02.2016 pod č. OU-LM-OSZP-2016/OOI543-002-MA; 
Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 08.09.2016 pod č. OU-LM-OSZP-SVS-
2016/010018-2/Li; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy ochrany-prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo 
dňa 04.02.2016 pod č. OU-LM-OSZP-2016/001541-002-VIT a zo dňa 19.08.2016 pod č. OU-
LM-OSZP-2016/10019-002-Ku; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný zo 
dňa 15.04.2016 pod č. OU-LM-PLO-2016/004598-2-IVA, a zo dňa 06.07.2011 pod č. ObPÚ 
2011/00414-2/Uh; Město Lipt. Mikuláš, MsÚ, Útvar hlavného architekta zo dňa 30.9.2016; 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a,s, zo dňa 21.01.2016 pod č. 4600021262; Slovák 
Telekom, a s., zo dňa 30.08.2016 pod č. 6611623052; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., zo 
dňa 04.01.2016 pod č. 6561/2015/MH; Energotel, a.s. zo dňa 05.01.2016, pod č. ET/MM15/16; 
Tatry Mountain Resort, a.s., zo dňa 19.01.2016 pod č. 76/2016 
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Odóvodnenie: 

Navrhovatel' ELAN s.r.o., so sídlom ul. 1. mája 35/115, 031 05 Lipt. Mikuláš 25.07.2016 
podal na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši návrh o vydanie územného rozhodnutia na „Stánok suvenírov 2" na pozemku pare. č. 
KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C 1061/499, KN-C 1060/1 (KN-E 509/402), KN-C 
1160/7 v k. ú. Lipt. Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení návrhu o územné rozhodnutie v súlade s ustanovením § 
36 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 10.08.2016 začatie stavebného konania a nariadil ústné 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.08.2016. Oznámenie o začatí konania 
bolo riadne doručené všetkým známým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Súčasne ich 
upozornil, že svoje námietky a pripomienky móžu uplatnit' najneskór pri ústnom konaní, inak sa 
na ne neprihliadne. V stanovenej lehote neboli správnému orgánu od účastníkov konania 
doručené žiadne námietky ani pripomienky. Vzhl'adom k tomu, že pri miestnom zisťovaní dňa 
30.8.2016 boli zistené nové skutočnosti a nový účastníci územného konania, výzvou pod č. UR a 
SP 2016/05172-04/DAN zo dňa 07.09.2016 stavebný úrad vyzval navrhovateli na doplnenie 
dokladov a zároveň podťa § 29 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do doby ich 
doplnenia stavebné konanie prerušil rozhodnutím pod č. UR a SP 2016/5172-05/DAN dňa 
07.09.2016. Stavebný úrad po doplnění žiadosti dodatečné upovedomil veřejnou vyhláškou 
nových účastníkov o začatí územného konania dňa 27.09.2016 a zároveň upustil od ústného 
pojednávania. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal předložený návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hPadísk uvedených v ustanoveniach podl'a § 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 § 43d a 43e stavebného 
zákona v znění neskorších predpisov, vyhlášku č. 453/2000 Z.z. a příslušné ustanovenia 
slovenských technických noriem. 

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje veřejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia 
a je v súlade s platným územným plánom ÚPN města Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
Uznesením Městského zastupitelstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závazná časť bola 
vyhlášená Všeobecne závazným nariadením města LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011. 

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podl'a vyhl. č. 
532/2002 Z.z. 

Vlastníctvo preukázané : uzatvorenými nájomnými zmluvami 

Správný poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znění nesk. predpisov: 
pol. č. 59 písm. a) ods. 2 = 500,00 eur. 
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Poučenie: 

Podl'a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolat'. Odvolanie podl'a § 54 zákona o správnom konaní sa podává v lehote do 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na město Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného 
úřadu územného rozhodovania a stavebného poriadku , ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš. 

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja 
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmatel'né správným súdom podl'a ustanovení Správného súdneho poriadku. 

Ing. Icháč, PhD. 

primátor města Liptovský Mikuláš 
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Doručuje sa 
- Elan s.r.o., ul. 1. mája 35/115, 031 01 Lipt. Mikuláš, 

Slovenský vodohospodářsky podnik, š.p., Radničně námestie 8, Banská Štiavnica 969 55, 
- Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, M. Rázusa 104, 01001 Žilina 

Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré 
majů k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnické a iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám móžu byť konáním priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v 
zmysle §61 ods. 4 stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úřadu bude 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úřadu a na internetovej stránke. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 36 ods. 4 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov 
a podl'a §26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručenie veřejnou vyhláškou 
sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvěsí po dobu 15 dní na úradnej tabuli města Lipt. 
Mikuláš a súčasne iným spósobom (webové sídlo města) alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správného orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je 
dňom doručenia. 

2 5-10-2016 -9-11-2016 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

i/ 
v , MEsn> t-MHUný* 
Zverejnene mým sposobom: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ / 
ME8T9KÝ ÚRAD j k j  j  

S31 40 LIPTOV6KÝ MIKULÁŠ A -> 

Na vedomie 1 / 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánské námestie 19, 010 01 Žilina, 
Okresné riaditeTstvo policajného zboru, Okresný dopravný inspektorát, Komenského 841, 031 46 Lipt. 
Mikuláš, 
Okresné riaditeTstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 41 
Liptovský Mikuláš, 
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. osloboditeTov 1, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. 
Mikuláš, 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš, 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš, 
Regionálny úrad verejneho zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš 
Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad hlavného architekta, ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt. Mikuláš 
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a.s., Mlýnské nivy 44/a, Bratislava, 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
Energotel a.s., prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina 
Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s., Demanovská dolina 72, 031 01 Lipt. Mikuláš 
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LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
SO 01 
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STANQK SUVENIROV 2 

PODZEMNÁ POŽIARNA NÁDRŽ 

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA (ASFALTOVÝ BETON) 

PARKOVISKO BETONOVÁ (DLAŽBA) 

ORL A VSAK ,\0v 

ZMĚNA C. 
±0,000 = 586,400 

v. Q 

"'•V.;, 'fchitektonwF .j.:-' / 

Investor ELAN s.r.o., ul. 1. mája 35/115, 031 01 Lipt. Mikuláš WT€\ —1 

Miesto stavby k.ú. Liptovská Ondrašová WT€\ iius\ 
Zodp. projektant Ing. Miroslav VRBACKÝ 

lř5S l̂[£SlT*<G52SlilEá ci/n IřMríidtiřii! \ I 
©31 ©1 IJpgeTOfcý WOfcBflBžž^ 1 

Stavba 

STÁNOK SUVENÍROV 2 
Stupeň PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Zak. číslo 08-11 Sada c. 
Profesia 111 - ARCHITEKTURA Dátum 12/2015 

Vypracoval Ing. Tomáš MANÍK Mierka 1:250 

Kreslil Ing. Tomas MANÍK Formát 6xA4 

Výkres SiTUÁCIA osadenia stavby CísEo 
výkresu C1 
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