
OBEC BOBROVEC

Bobrovce č.90, 032 21 Bobrovce
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/06560-03/ESar V Liptovskom Mikuláši: 02.112017

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Cesta okolo Tatier — Cyklochodník Liptovský

Mikuláš — III. etapa, úsek km 3,243 11 — 1,080 00“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO; 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 12.09.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskorn Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Cesta okolo Tatier — Cyklochodník Liptovský Mikuláš — Hl. etapa, úsek km 3,243 11 —

4,080 00“ na pozernkoch parc. č. KN C 817/1, 847/4 (KN-E 1559/2), 1012/1 (KN-E 1573/1),
1051/1, 1055, 1057, 1058/1 a 1165/1 - líniová stavba k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným
dňom bob začaté územně konanie.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podFa 117 v spojení s * 119 ods. 3 zák.
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a * 5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie. stavebný
poriadok a bývanie posúdil predložený návrh podľa 35 až 38 stavebného zákona. zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toMo posúdenia podľa 39, 39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o úzernnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutic o umiestnenh Iíniovcj stavby

„Cesta okolo Tatier — Cyklochodník Liptovský Mikuláš — 111. etapa, úsek km 3,243 11 —

4,080 00“ na pozemkoch parc. č. KN C 847/1, 847/4 (KN-E 1559/2), 1012/1 (KN-E 1573/1),
1051/1, 1055, 1057, 1058/1 a 1165/1- liniová stavba k. ú. Liptovská Ondrašová tak, ako je to
zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy. ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu ůzemného rozhodnutia:
Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, v katastrálnom území Liptovská



Ondrašová. Predmetom návrhu stavby Cesta okolo Tatier — Cyklochodník Liptovský Mikuláš —

[II. etapa, úsek km 3,243 II — 4,080 00 je pokračovanie budovania cvk(opešieho chodníka,

ktorým sa zabezpečí prepojenie hlavných nástupných bodov v meste s cyklistickými trasami

v okolí mesta.
Začiatok III. etapy cyklopešieho chodníka je na rozhraní chodníka pre chodcov a vozovky

Matuškovej ulice (cesty 11/584) západne od križovatky s ulicou Tatranskou. Pokračuje smerom na

juh v dlžke cca 101,76 rn, kde prekonáva potok Mútniček, ktorého premostenie bude

zrealizované dvojkomorovým rámovým priepustom. Dalej bude trasa cyklopešieho chodníka

pokračovať smerom na juhozápad v dlžke cca 337,15 m v súbehu so železničnou traťou

v priestore páty svahu železničného násypového telesa. Na konci súbehu so železničnou traťou sa

trasa cyklopešieho chodníka bude zatáčať vľavo popod železničný most rieky Váh a bude

pokračovať smerom na juhovýchod v dlžke 377,39 m po korune hrádze rieky Váh. Na konci

úseku km 4,08000 sa bude napájať na II. etapu cyklopešieho chodníka.

Objektová skladba; (v zrnysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)

SO 01 Cesta okolo Tatier — Cyklochodník Liptovský Mikuláš — III. etapa, úsek km 3,243 11

— 4,080 00

Kapacitné údaje stavby:
Dlžka cvklopešieho chodníka: 836.89 m
Základná šírka: 3,0 in
Voľný prejazdný profil: 3.5 m
Priečny sklon: 2,0 %
Konštrukcia cyklopešieho chodníka: asfaltový betón

Spůsob doterajšieho využitia pozem kov:
- záhrada, trvalý trávny porast. vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie.

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko

k pripravovanému zámeru na pol‘nohospodárskej póde v k. ú. Liptovská Ondrašová pod č. OV

LM-PLO-2017/01 1513-2/IVA zo dňa 06.10.2017.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ján Mudrik, DESIGNCRAFI, s. r. o., Vrbická 1948, 03! 01 Liptovský Mikuláš

Podmienkv pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas

platnosti rozhodnutia:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie

z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddelitefnú súčast‘ rozhodnutia.

2. Napojenie na komunikačnú sicť:
- Navrhovaná stavba bude napojená na cestu 11/584 v staničení ckm 44,022 úpravou jestvujúceho

chodnika pre pešich. Povrch chodníka pre peších bude zriadený zo zámkovej dlažby s varovným

červeným povrchom. Na konci trasy sa bude cyklopeší chodník napájať na II. etapu cyklopešieho

chodníka.
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3. Napojenie na siete technického vybavenia:
- navrhovaná stavba je bez nároku na napojenie na siete technického vybavenia.

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny i na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny
Voči vydaníu územného rozhodnutia nemá námietky.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prirody a krajiny správny orgán požaduje:
- pri výrube drevínje potrené postupovať podľa zákona o ochrane prírodv a krajihv ý 17 a 48

zákona č. 513/2002 Z. Z,

- prebvtočnou výkopovou zeminou nebzidú zasypané hrby vodných tokov, ;nokraďové lokalin‘ a
trvalé lrávne porasty,

— pri realizácii zemných prác dbal‘ na ;ninbnalizáeiu akýchkol‘vek negatívnych vplvvov na
okolité prírodné prostredie,

— pri zemných prácach v blízkosti cx/st ujúcich siromov a krov postupovat‘ šetrný;;r spósobom
s minima!jzovaním poškodenia jednotlivých drevín a jeli koreňového svsténni,

— 1‘ prípade úniku škod/ňýeh látok realizovat‘ opat renia na zamedzenie jdi vsiaknutia do pódv,
vody a horninového proswcdia,

— pri zenmých práeach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváz;zych druhov rasi/bi
do okolia,

- v pripade zavlečenia inváznych druhov rasdín při zemných prácach do oko/la vykoná investor
na vlastné náklady ich odstránenk,

- po ukončení zemných práe uviesť terén do upraveného stavu.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátncj správy
odpadového hospodárstva
Súhlasi s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- 1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spůsobe naloženia s odpadmi, ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdani oprávnenej osobe.
- 3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdat‘ len oprávnenej osobe v zmysle „zákona

o odpadoch“, pričom je potrebné uprednosrniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov. bitúmenových zmesí) pred
zneškodnenim (skládka odpadov). Na stavenísku je potrebné vyčleníť priestor na dočasné
zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spósobom, ktorÝ nebude ohrozovať
životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

5. Požiadavlw vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastnikov sieti
a zariadení technického vybavenia:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
S navrhovanou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
- I. V predmetnej lokalite stavby, resp. vjej blízkostí sa nachádzajú nadzemně vzdušné VN
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vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
- 2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle

zákona č. 25 1/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SYN. (VN
vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každá stranu 1 meter. VN a NN zemné káblové vedenie na
každá stranu I meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť
uzemňovacej sústavy.

- 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

- 4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D. as. Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prcvadzkovateWsse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D, as.

- 5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednať postup prác na stredisku údržby Liptovský Mikuláš.

- 6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí
realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného strediska Udržby na kontrolu
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného dennfka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

- 7. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.
1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- 8. Zároveň si Vás dovofujeme upozorniť, že v danej lokalite sa můžu nachádzať aj
podzemné vedenía tretích osób. Planosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 rnesiacov odo
dňa jeho vystavenia.

- 9. Další stupeň PD požadujeme predložit‘ na odsúhlasenie SSE-D, a.s.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- I. V záujmovom území trasy cyklochodníka sa nuchádzajú potrubia verejnej kanalizácie

a armatúrne šachty v našej správe. Trasy potrubí vytýčime na základe predloženej
objednávky. Kontakt: p. Vyšný tel. č. 0908 916 595.

- 2. Investora žiadame, aby minimálne dva týždne pred zahájením prác dohodol s našou
spoločnosťou postup a rozsah prác.

- 3. Useky križovania verejnej kanalizácie žiadame riešiť na mieste pred začiatkom prác
s pracovníkmi našej spoločnosti. Kontakt: Ing. Hán tel. č. 0908 916 580.

- 4. V trase cyklochodníka žiadame všetky poklopy na revíznych kanalizačných šachtách
upraviť do výšky budúcej nivelety chodníka.

- 5. Ku kontrole realizovaných prác žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt —

Ing. lián tel. č. 0908 9)6 580.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
S navrhovanÝm zámerom stavby na poľnohospodárskej půde súhlasi za dodržania tÝchto
pod mi enok:
- I. Zabezpečit‘ základná starostlivosť o poľnohospodársku půdu, na ktorú bob vydané toto

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.
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- 2. Vykonať skrývku hurnózneho horizontu pornohospodárskej půdy do min. hÍbky 30 cm
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc. č. KN-C
847/1,4 vk. ú. Liptovská Ondrašová.

- 3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľnosti podľa 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku — záhrady na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu
s predložením porealizačného geometrického plánu. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
na stavbu (ak sa vydáva. ak nic kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu
pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
- Z vodohospodárskeho hľadiska s umiestnením stavby súhlasíme.
- Upozorňujeme, že pred vydanírn stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej

vodnej správy o vydanic súhlasu podľa -u 27 zákona NR SR Č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov. nakol‘ko stavba bude realizovaná v korune ochrannej hrádze
toku Váh a bude križovať rámovým priepustom vodnÝ tok Mútnik.

- K žiadosti je potrebné predložiť swnovisko správcu toku SVP, š.p. SPI-IV ružomberok
a projektovú dokumentáciu križovania vodného toku Mútnik.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia
- Z hFadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasi s vydaním územného rozhodnutia

na navrhovaná stavbu.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, technicko-správny úsek pre regiún
Liptov
- K projektovej dokumentácii nemá pripomienky a súhlasi s vydaním územného rozhodnutia

na navrhovanú stavbu.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Súhlasí s projektovou dokumentáciou as vydaním územného rozhodnutia na navrhovaná stavbu
za dodržania nasledovných podmienok:
- 1. V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ZSK Zilina a ODI ORPZ Liptovský

Mikuláš.
- 2. Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. /stavebný zákon/.

prípadne povolenia a rozhodnutia podfa mých právnvch predpisov.

Okresné riaditel‘sno Policajného zboru, ON Liptovský Mikuláš
- S navrhovaným doplnenim zvislého a vodorovného značenia a s navrhovanými vjazdmi na

cestu 11/584 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- dopravné značenie (zariadenie) bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR

Č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 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 správnosť dopravného značenia (zariadenia),
- pripojením pozemných komunikácii na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením

vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnutel‘nosti sa nesmie ohroziť
dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä
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zvádzanírn a odtekaním vód na cestné teleso, jeli technickým spracovaním alebo
umiestnením,

- pokial‘ bude počas realizácie na komunikácii obmedzená premávka, alebo sa na nej
budú nachádzat‘ pracovné stroje, žiadateF prdloží ODI Liptovský Mikuláš na
odsúhlasenie projekt organizácie dopravy prenosným dopravným značením, vypracovaný
odborne spósobilou osobou,

- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť trvalé dopravné
značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

- OD! Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo
verejný záujern.

Regionálny úrad verejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš
- S návrhorn žiadatel‘a na územné konanie stavby súhlasi.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (d‘alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alalebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.
- Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržat‘ Všeobecné

podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovat‘ nasledovné:

- 1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správea dotknutej pozemnej komunikácie
podl‘a 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. pri realizácii stavebných prác na dial‘nici,
ceste alebo miestnej komunikácii.

- 2. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prilohy použije má osoba, stáva sa
vyjadrenie neplatným.

- 3. Existujůce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.

- 4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.

- 5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii So SEK Slovak Telekom, a.s. a‘alebo DIGI
SLOVAKIÁ, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, ian.babaUteIekom.sk,
±42! 444328456.

- 6. V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 35 1/20! I Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.

- 7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 35 1/20! I Z. z.je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkorn dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrea!izovaf prekládku
SEK.
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- 8. Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí flgurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcieh podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
teiekomunikačných vedení a zariadení.

- 9. V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. as., aialebo DIOl
SLOVAKIA. s.r.o.. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečíť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- 10. Nedodržanie n‘ššie uvedených podmicnok ochrany zariadeni je porušením
povinnosti podl‘a 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.

- 11. V pripade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost‘, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadat‘ o nové vyjadrcnie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhíadom k tomu, že na Vašom záujmovorn
území sa móžu nachádzať zariadenia mých prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatefa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrcnie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- 12. Vytýčeuie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a D[G1 SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho podania.

- 13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.

- 14. Ziadateľ móže vyjadrenie použit‘ iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, as.

- 15. Ziadatel‘a zároveň upozorňujeme. že v prípade ak plánuje napojíť nehnuternosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- 16. Poskytovatef negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP — distribúcia, a.s., Bratislava
S umiestnením navrhovanej stavby súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Po posúdeni predloženej projektovej dokumentácie navrhovanej stavby konštawjeme. že jej

umiestnenie nie jev kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavat‘ ustanovenia Zákona o energetike.

Stavebného zákona a mých všeobecne závazných právnvch predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo

ich ochranných w‘alebo bezpečnostných pásiem,
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- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

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

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokial‘ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned‘ ohlásené SPP-D na
tel. č.: 0850 lil 727,

- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom aĺalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podl‘a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- E.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica
- S navrhovanou stavbou súhlasí s podmienkami:
- nepoškodiť podzemné telekomunikačně vedenie a zabezpečiť jeho ochranu,
- v záujmovom území sa nachádza podzemné telekornunikačné vedenie vojenskej správy (ul.

Matuškova),
- pred začatím prác zabezpečiť jeho vytýčenie,
- dodržať Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete v zmysle vydaného

stanoviska
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby

postupovať v zmysle * 7 a *24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a 10 ods. 6 písm. b)
vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,

- začiatok a koniec plánovaných stavebných práca a dopravných obmedzení oznámiť na
Národně centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
fax: 0960 322 569, e-mail: dicvdmiLsk,

- spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami
v úsekoch záberu stavby.

- Upozorňujeme na skutočnost‘, že inžinierske siete, objekty, zariadenia Akadémie OS SR,
Dernänová 393 nespravujeme, preto si od nich vyžiadajte stanovisko priarno.
Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete:

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných
telekomunikačných vedení priamo na povrchu terénu, tak na stavenisku ako aj vjeho
blízkosti,

- zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného telekomunikačného vedenia a tiež
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- zabezpečiť upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu podzemných
telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu
od vyznačenej polohy vedenia (zemné práce vvkonávať len ručne),

- zabezpečiť upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku skutočného uloženia podzemného telekomunikačného vedenia od vyznačenej
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polohy na povrchu terénu (± 30 cm),
zabezpečif, aby odkryté podzemné telekomunikačně vedenia boli riadne zabezpečené proti
previsu, poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, pri križovaní a súbehoch treba
telekomunikačně káble ochrániť chráničkami (betónové prípadne plastové žľaby, PVC
trubky, delené chráničky),
zabezpečiť pred zasypaním zhutnenie Zeminy pod odkrytými telekomunikačnými káblami.
obnovenie krytia a označenia (zákrytové dosky, fólia, markery),
zabezpečíť bezodkladné oznámenie každého poškodenia podzemného
telekomunikačného vedenia na tel. číslo 0960 402 200, 0960 406 400, 0903 824 316 alebo
faxové číslo 0960 406 420.
Pred začatim zemnÝch prác je investor — dodávateľ stavebných prác povinný včas
zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Najmenej 30 dní vopred — oznámit‘ zahájenie prác v priestore ochranného pásma vedenia,
prizvaC k vvtýčeniu trasy vedenia a k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred jeho
zasypanim (vydaniu súhlasu pre jeho zakrytie) zástupcu prevádzkovateľa (správcu)
Základňa stacionárnych KIS, regionálny úsek Stred. Borovianska cesta 1, 960 01
Zvolen, tel. č. 0960 — 407 300, 407 330, fax. č. 0960 — 461 117, pracovisko Liptovský
Mikuláš — tel. č. 0960—407 352.

Krajský pamiatkový úrad Žilina ‚

Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné
požiadavky:

I. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmcnej
5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, ktorý vykoná odborný dohl‘ad
stavby formou prieskumu detektorom kovov a následne obhliadky jej výkopov z hľadiska
výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvck archeologickému nálezu hrnotnej
alebo nehmotnej povahy. napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
stavebného materiálu, hrobov, íragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému
pamiatkovému úradu Zilina, najneskĎr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Podľa 4oods. 2 a 3 pamiatkového zákona a * 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) v prípade zistenia. resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihned‘ ohlásit‘ nález krajskému
pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo nim poverenou odbome spósobilou osobou. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu. najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu. zničeniu
a odcudzeniu. pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským
pamiatkovým úradom. Archeologický nález může vyzdvihnúť a premiestniť z pĎvodného
miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického
vý sku mu.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. cestnej dopravy, podzemných
komunikácií a verejných priestranstiev
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- K predloženej PD nemá pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia súhlasi.
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby je stavebník povinný v súlade s 3 ods. 2

zákona č. 135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, po predchádzajúcorn súhlase
dopravného inšpektorátu o určenie trvalého dopravného značenia. K žiadosti je potrebné
pripojiť okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj overenú projektovú
dokumentáciu vypracovanú odborne spósobilou osobou.

Energotel, a. s. Bratislava
- Navrhovaná stavba zasahuje podzemné telekomunikačně vedenia v správe Stredoslovenská

energetika, a. s. Zilina a Energotel, a. 5. Bratislava.
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení. ktoré treba objednať vopred 7 dní na

t. č. na vyjadreni.
- V pripade, že počas výstavby je potrebné preložiť, znížiť. alebo zvýšiť krytie vedenia, je

toto možné vykonať len so súhlasom správcu sietí. kde na túto prekládku je potrebná
vyhotovená PD.

- Ziadume dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy SiN 73 6005
v plnom rozsahu.

- Dalej upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na
telekomunikačných vedeniach.

- Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

Vvhradcnie podrobncjšich podkladov, alebo projektovcj dokumentácie:
- v projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých
orgánov a organizácií a to: -

- Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o ZP, úseku štátnej vodnej správy
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, šp. Piešťany
- Zelezníc Slovenskej republiky Bratislava
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 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 a orientácie.

Ďalšie podmicnky, ktorými sa zabezpečí ochrana vcrejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:
- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie

stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentáeie pre stavebné povolenie
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných
vedení inžinierskych sjetí.

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej
právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadeni.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa
06.10.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej vodnej správy zo dňa 1310.2017;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania
vplyvov na ZP zo dňa 18.10.2017; Okresné riaditel‘stvo HaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa
14.09.2017; Stredoslovenská energetika — Distrjbúcia. a.s., Zilina zo dňa 04.10.2017; Liptovská
vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 14.09.2017; Slovak Telekom, a.s.,
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Bratislava zo dňa 13.09.20 17; Správa ciest ŽSK, Žilina, technicko-správny úsek pre región
Liptov zo díla 09.10.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK zo dňa 11.10.2017;
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI Liptovský Mikuláš za dňa 04.10.2017; Okresný
úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor za dňa 06.10.2017; Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor krizového riadenia za dňa 07.09.2017; Regionálnv úrad verejného zdravotnictva
Liptovský Mikuláš zo dňa 11.09.2017; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.. Piešťany zo
dňa 20.10.2017; Krajský pamiatkový úrad Zilina zo dňa 18.09.2017; SPP - distribúcia. as.
Bratislava zo dňa 26.09.20 17; Energotel. as., Bratislava zo dňa 25.09.20 17; 02 Slovakia s. r. o.
Bratislava zo dňa 07.09.2017; LiptovNet a. s. Liptovský Mikuláš za dňa 04.09.2017; LMT, a. s.
Liptovský Mikuláš za dňa 06.09.20 17; IMAFEX spol. sr. o. Liptovský Mikuláš zü dňa
04.09.2017; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica za dňa 06.09.2017;
Ministerstvo obrany. Agentúra správy majetku. Banská Bystrica zo dňa 11.10.2017; Orange
Slovensko a. s., Banská Bystrica za dňa 21.09.2017; Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
za dňa 13.09.2017; UPC BROADBÁND SLOVAKIA, s. r. o. Banská Bystrica za dňa
12.09.2017; mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta za dňa 26.09.2017; mesto
Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP za dňa 11.10.2017; mesto Liptovský
Mikuláš, odd. ZP a poľnohospodárstva zo dňa 29.09.2017; Zeleznice SR Bratislava, OR Zilina,
SOZT za dňa 24.10.2017; Zeleznice SR Bratislava, OR Zilina, sekcia EE za dňa 23.10.2017;
Železnice SR Bratislava, OR Žilina za dňa 30.10.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní bali vznesené pripomienky účastníkov konania:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Piešťany za dňa 20.10.2017 vo veci podmienok
výstavby a to:

- Zač/atok prde vbUzkosti vodných tokov oznámit‘ úsekovému technikovi na Správu povodia
horného Váhu v Ružomberku ť‘Ľ Zihlavnik 0914/325 867) apočas prče sa riadh jeho poln‘nmi.
- Výstavbo už cvkloehodníka nes;nie dójst‘ k zníženizw projektovwuej nivelen‘ konmv hrád:e.
- Z dóvodu realizáeie prde periodickej údržby vegetačného opevnenia telesa oehrwmej hrádze
iuašoii organi:áciou, konštrukeiu spevneného cvklochodnika požadujeme navrhnú:‘ na nosnost‘
min. 9 Í.

— Zeminu, prípadne stavebný materiál neumiestňovaž do koiyta vodných tokov.
- Po realizácii okolitý terén uviest‘ do póvodného stavu.
- Správcovi tokov musí byt‘ wnožnený vstup na spevnené ploc/iv cyklochodnika mechanizáciou
pp účely údržby a vprípade mimoriadnyeh udalos/L
- Stanovit‘ prevádzkovateľa trasy, ktotý bude zabezpečovat‘ prevádzkovanie cyklochodníka —

údržba trasy, značenie, zber odpadkov, koordinácia činností so správcom toku v prípade
povodňových akt ivít.
- Kosenie trávnaíých porasov, obojstranne v širke 1,0 nu od krajnice cyklochodníka, zabezpečí
prevádzkovatel‘ cyklochodníka na vlasu‘né náklady.
- Nepriaznivým sprievodným javom sprístupnenia vodohospodárslwch objektov verejnosti Je
z-výšenie nznožstva odpadov (RET jTaše, plechovlq‘, krab/čin‘ od eigariet, atď) nedisciplinovanými
nch‘števníhni. Z uvedeného dóvodu požadujeme. aby odstraňovanie a odvoz odpadkov ajej
bezprostredného okolia zabezpečoval prevadzkovaiel‘cyklochodnika (aj :0 svahov hrádzij.
- Správca tokii nebude zodpovedat za prípadnd poškodenia objektov evklochodníka pri výkone
správy a údržby a‘ereného majetku apri mimoriadnvch situáciách. Za bezpečnost‘ osáb pri
prevádzke cvklochodníka zodpovedd jej zriaďovateT
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- Tq parem/cv vo vlastnícn‘e SV]‘, š. p., za úéelom zriadenia cyklochodníka ajej následného
prevádzkovaniaje potrebné zcatvorenie nájomneJ zmluvv s odborom spráiy majetku OZ Fiešt‘anv
(JUDr. Mojžíš 033/7764 405). Zmluva bude upravovat vztahy stavebníka ako ajprevádzkovateľa
cvklochodníka s našou organizáciou.
— S výrubom drevín a krov ;ua pozemkoch v našonu vlastníc/ve súhlasíme. K obhliadke v teréne
žiadamc pitvat nášho pracovníka. Drevná h;notaje majetkom štátu — SV]‘, š. p. Sd/das vlastníka
pozemku ‚wnahrád:a sáhlas príshtšného odboru starostlivosti o životné prostredie Okrasného
úradu Liptovský Mikuláš.
- Na odovzdwuie staveniska, kpreberaciemu konaniu a ku kolaudačnému konaniu požadujeme
pitvat‘ zástupcov správcu Ľ Zihlavníka (0914/325 867) a Ing. M Mikušiakovú
marce/a. nnkusiakovasi‘p.sk.
- Upozorňujeme, že v pr/pade ak dójde k zmene oproti schválenej PDje po/re bné ju odsúhlasit‘ so
Správozí povodia horného Válu, v Ružomberku,
ktorýrn stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastné riaditel‘sh‘o Žilina, sekcia oznamovacej
a zabezpečovaeej techniky zo dňa 24.10.2017 vo ved podmienok výstavby ato:

1. Vdanej oblasti sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TKK) v správe OR Žilina SOZT
Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky
sehopnom stave zaist‘z,jú bezpečnost‘ železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení Vátu bo/a
infbrmativne zakreslená do priloženej situácie (.JZA‘fl.
2. Frc sprcsnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiľ Vytýčenie vedení objednat‘
fbrmou objednávky u správcu vedení OR Zilina SOZT. V objednávke musí byt‘ uvedené:
„Splatnost‘fakíúry 14 c/ní odo c/hajej vystavenia. ‘ Fo schválení objednávky riaditeľom OR Zilina
pre vytýčenie vedení kontaktovat‘ vedúceho SMSU OZT KT Z/lina — Ing. Barčíka tla tel. Č. 0903
907 681.
3. Po t‘j‘týčeni t‘edeni v správ« OR Žili,,« SOZT žiadame nešit‘ undestnenie cykloclwdníka
mínia trasu i,ašicli vet/cizí ti jeli ochranného pásma (1,5 rn,.)!.
4. )“šetky zernné práce realizované i‘ blízkosti vedení v našej správ« missi« kyt‘ vykonané zvlášt‘
opatnze (ruč/le,), tak «by izedošlo k jeli poškodeniu.
5. Frf stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesnue: zriad‘ovat‘ s/dád/q
a spevnené plochy a prechádzat‘ t‘ažAi;ni ‚nechaniznzami.
6. Zhotovitel‘ ínusi dodržiavat‘ platné ST\ predpisv a nariadenia pre prácut v ochrannonu pás/ne
káblov (1,5 tnĺako aj STN 73 6005).
7. Vpripade poškodenia te/esa dráhy alebo súčasti dráhy, a/abo narušenia Jimkcie
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bzae :a toto
poškodenic zhotovitelovi uložená pokuta v znzvsle záko,ia č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
ac/op/není niektonch zákonov. Zhotovitel‘ bude znášat‘ i‘šet/n‘ náklady spojené spoškodenhn
l‘ere/tzoprospešlzého zariadenia. ‚uákladi‘ spojené s obmedzeninz prevádzkv železničnej
/nfašt,‘ziktúii‘ a ;uákladv spojené s odstránenim poškodenia.
8. Obnažené kdh/e je pon‘ebné chránit‘ pred poškodenhn a odcudzením, prizvat‘ zodpovedného
zamestnanca OR Z//bia Sekcia OZTpred ich opdtovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli
mechanic/g‘ poškodené.
9. Nesni/e byť zamenená trasa a priestorové u/oženit‘ podzemných vedení bez sáh/asií správcul,
ktorýrn stavebný úrad vyhovel v plnorn rozsahu
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Železnice Slovenskcj republiky Bratislava, oblastně riaditeľstvo Žilina, sekcia
elektrotechniky a energetiky zo dňa 23.10.2017 vo ved podmienok výstavby ato:

- požadujeme dodržať ZZ Č. 251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických
vedení a nad tým tlo vedeniami je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať
trvalé porasty a používat‘ osobitne t‘ažké mechanizmy,
- požadujeme dodržat‘ ZZ Č. 251/2012 v ochrannonz pásnic vonkajších podzemných elektrických
vedení a nad tým 1w veden/utni je zakázané vykonávat‘ bez predchádzajúceho sáhlasií
prevádzkovateľa elektrich*h vedení zemné práce a mé Činnosti, ktoré by „zohli ohrozit elektrické
vedenia, spoľahlivost‘ a bezpečnost‘prevádzky, prípadne st‘ažit‘prístup k elektrickým veden/ani,
- na existujáce podzemné veden/e požadujeme dodržat‘ ZZ Č. 251/2012, ochranné pásmo
vonkajšieho podzemného elektrického i‘edeniaje vvmedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto veden/e od krajného
kábla, Táto vzdialenost‘je I meter pri napůtí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regzdaénej
a zabezpečovacej techniki‘,
- požadujeme dodržaf znenie Zákona o dráhach Č. 513/2009 Z z, 3 či. 3a — od vonkajšieho
okaja telesa žekzničnej dráhy a stavieb, konštrukcií apevm5ch zariadení ktoré si? jej sz?čast‘ou,
ak ide o železničná dráhu dodržat‘ vzdialenost‘ 3 metre,
- pred začathn stavebných prác požadujeme prasné n‘týčenie tohto podzemného vcdenia,
prípadné realizovanie dozoru pri stavebnÝch prácach, ktoré je možné si objednat ;za hort‘
znedenej adrese. Križovanie podzemného VN vedenia 6 kyje potrebné realizovat‘ podta platnÝch
nor/em a predpisov,
- vprípade poškodcnia spominaného podzemného í‘7‘ vedenia bztdú zhotoviteTovi prác
vyúčtované VšetICL) nákladu spojené s odstrafzovaním vpínej výšíce,
ktorým stavebný úrad nhovel v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie platí v zmyslc 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná
žiadosť o stavebné povolenie.

Uzemné rozhodnutie je v zmysle 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre
právnych nástupcov konania.

Odóvodnenie:

Navrhovatel‘ mesto Liptovský Mikuláš (IČO 00315524), Štúrova 1989/31, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 12.09.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Cesta okolo Tatier — Cyklochodník Liptovský Mikuláš — HL etapa, úsek km 3,243 11 —

4,080 00“ na pozemkoch parc. č. KN C 847/1, 847/4 (KN-E 1559/2), 1012/1 (KN-E 1573/1),
1051/1, 1055, 1057, 1058/t a 1165/1 - líniová stavba k. ú. Liptovská Ondrašová.

Stavebný úrad oznámil podl‘a 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 18.09.20 17 začatie územného
konania verejnou vyhláškou účastnikom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 10.10.2017. Súčasne cli
upozornil, že svoje námietky a pripomienky můžu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania
upozornení, že podľa 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
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námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad ůčastníkov konania poučil, kde a kedy je možné
nahliadať do dokladov. V stanovenej Iehote boli správnemu orgánu doručené pripomienky od
účastníkov konania Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.. Piešťany a Zeleznice Slovenskej
republiky Bratislava, ktorÝm stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu podmienkami uvedenými
v územnom rozhodnutí a riešenim v projektovej dokumentácii.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 37
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil. že umiestnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hl‘adiskárn
starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie
neohrozuje.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany pol‘nohospodárskeho pódneho Fondu a pod.)
boji premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky
dotknutých orgánov, ktoré sa lýkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil
dóvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia
aje v súlade s platným územným plánom VPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
Vznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závUzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.2011 v znení zrnien a dop]nkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.
Č. 532/2002 Z. z.

Vlastnictvo preukázané: na základe výpisu z listov vlastníctvač. 160, č. 5632, Č. 1459 ač. 4077
k. ú. Liptovská Ondrašová, vydaných Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym
odborom;
- súhlasmi vlastníkov pozemkov dotknutých navrhovanou stavbou.

Správny poplatok - stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysie 4 ods. I
písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučen je:
Podľa 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podFa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehoie do IS dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec. prostredníctvom Spoločného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/4 1. Liptovský Mikuláš.
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o odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmeťa Č. 17, 010 01 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradorn (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddelitel‘nou prílohou územného
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vvvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec a súčasne zverejnené mým
spósobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súladc s 26 ods. 2
zákona č. 71/61 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15
dňovej lehoty je dňom doručenia.

—3-11- 2017 18-11- 2017
Vyvesené dňa Zvesené dňa

Zverejnené mým spósobom
L.flIkI

MESTO UPrOVSKÝ MKUĹÁŠ
MESTKÝ ÚRAD

031 42 LIPTOVSKÝ MO4ULÁŠ
0-l

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa

I5



Účastníci konania (tj. vlastnici susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom
a stavbám ině práva, ak ich vlastnicke a Ině práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byť rozhodnutím
priarno dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle 42 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto
rozhodnutie stavebného úradu bude vyveseně po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu ana
internetovej stránke.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/4 1. 031 42 Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničně námestie 8, 969 55 Banská Stiavnica
Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8,81361 Bratislava
Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová, Liptovská Ondrašová, 031 05 Liptovský
Mikuláš
Miroslav Ferjanc, Tehliarska 31 l/l, 031 05 Liptovská Ondrašová
Ing. Terézia iančovičová, Osuského 26. 851 03 Bratislava 5
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD? PK. a VP, Stúrova 1989141, 03] 42
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP a poľnohosp., Ul. Štúrova 1989/4], 031 42 Liptovský
Mikuláš ‚

Mesto Liptovský Mikuláš. UNA, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP. úsek SSOH. Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP. úsek ŠSOPaK a posudzovania
vplyvov na ZP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti oZP. úsek SVS. Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. OsloboditeFov I, 031 41
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor CD a PK. Námestie osloboditeľov 1. 031 41 Liptovský
Mikuláš
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 03] 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina. Mariánske námestie 19. 01001 Zilina
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Nábrežie I. Krasku Č. 3/834, 921 80 Piešťany
Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Správa ciest ZSK, ul. M Rázusa 104,0100] Zilina
Ministerstvo obrany SR. Agentúra správy majetku? Detašované pracovisko Stred, CSA 7. 974 31
Banská Bystrica
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastně riaditel‘stvo Zilina, Ul. I. Mája 34, 010 01
Žilina
SSE-D, as., Pri Rajčianke 2927,01047 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 03! 05 Liptovský Mikuláš
SPP — Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel. a.s., Miletičova 7,821 08 Bratislava
Obec Bobrovec, Bobrovec Č. 90,0322! Bobrovec
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