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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/5791-03/AMi V Liptovskom Mikuláši dňa 26.09.2017

\EREJÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš - žiadost‘
o vvdanie stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia a modernizácia — odstavné plochy
na ulici Cs.brigády“ na pozemku parc. č, KN-C 1730/1, 6581/1 v katastrálnom území
Liptovský Mikuláš

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš podal
dňa 28.07.20 17 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a
modernizácia — odstavné plochy na ulici Cs.brigády“ na pozemku parc. č. KN-C 1730/1,
6581/1 v katastrálnorn území Liptovský Mikuláš. Pre stavbu bob obcou Bobrovec vydané
rozhodnutie o umiestneni stavby pod č. MsUJURaSP 2017/02769-03/MIC dňa 05.06.2017.
Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš prislušný stavebný úrad podľa 120 zák. č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskoršich predpisov
a 5 písm. aJ zák. Č. 6081:2003 Z.z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a 3a ods.4 zákona č.135/1 961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších právnych úprav prerokoval žiadosf stavebníka podľa * 62 a 63 stavebného
zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto

Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia — odstavné plochy na ulici Čs.brigády“ na
pozemku parc. Č. KNC 1730/1, 658111 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, sa podľa

66 ods. I a ods. 3 stavebného zákona a 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov

p o v O 1‘ u j e.

Popis stavby:
Jedná sa O stavebné úpravy účelových komunikácií v okolí bytových domov na ulici Cs.

Brigády a vytvorenie odstavných plöch s celkovým počtom 73 stojísk. Kiyt odstavných plóch
je navrhnutý dláždený, kryt kornunikácie živičný. Odstavné plochy budú od komunikácie
oddelené cestným obrubníkom zapusteným na úroveň priľahlej komunikácie.

Členenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumenlácie, ktorá tvorí súčasf
rozhodnutia
- 8001 —Odstavné plochy
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Technické údaje:
VeWa A — začína na jestvujúcej komunikácii a pokračuje srnerorn južným. Napája sa na
miestnu komunikáciu ul. Cs. Brigády v mieste póvodného vjazdu. Celková dlžka vetvy je
46,78 m. Súčasťou kornunikácie sú odstavné plochy pra osobně vozidlá vpočte 13 ks.
Veh‘a B — začína na konci Vetvy A, na ktorú kolmá. Celková dlžka veWy je 3 6,99 rn.
Súčasťou komunikácie sú odstavné plochy pre osobné vozidlá vpočte 10 ks.
Vetva C — začína na konci vetvy D s pokračovanírn smerorn severným k miestnej komunikácii
ul. Cs.Brigády, kde sa napája na eXistujúci vjazd. Celková dlžka je 46,56 m. Súčasťou
komunikácie sú odstavné plochy pre osobně vozidlá v počte 11 ks.
Vebra D —začína na konci vetvy C a pokračuje smerorn východným kde sa napája na vetvu E.
Celková dlžka odstavnej plochy je 54,20 m. Súčasťou komunikácie sú odstavné plochy pre
osobně vozidlá vpočte 11 ks.
Vetva E — začína na konci vetvy D s pokračovanírn smerom sevemým k miestnej komunikácii
ul. Cs.Brigády, kde sa napája na existujúci vjazd. Celková dlžka plochy je 46,37 m. Súčasťou
komunikácic sú odstavné plochy pre osobně vozidlá v počte 13 ks.
Veh‘a F — začína na jestvujúcej komunikácii a pokračuje smcrom severným. Napája na
rniesmu komunikáciu uhca Kpt. Nálepku v mieste nového vjazdu. Celková dlžka vety je
63.43 tn. Súčasťou komunikácie sú odstavné plochy pvc osobně vozidlá vpočte 16 ks.

Spósob doterajšieho vvužitia pozemkov
Pozemok parc.č. KN-C 1730/1, 658 1/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako zastavané
plochy a nádvoria.

Súhlas na použitie poPnohospodárskeho pódneho fondu pre stavbu vydal:
Nevyžaduje sa.

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval:
— Ing. Martin Uličný — odstavné plochy

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Podľa rozhodnutia o umiestneni stavby „Rekonštrukcia a modcrnizácia — odstavné

plochy na ulici Cs.brigády“, ktoré vydala obec Bobrovec dňa 05.06.2017
rozhodnutím č. MsUJURaSP 2017/02769-03/MIC.

- Fn uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení. dbať o ochranu zdravia osób na stavenisku.

- Stavba bude uskutočnená podFa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Pni stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb,
pníslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
ro2hodnutia.

- Spósob uskutočňovania: dodávateľsky, firmou na základe výsledku výberového
konania. Stavebník je povinný pisomne oznámit‘ stavebnému úradu v termíne do 15
dní od ukončenia výbavového konania zhotoviteľa stavby.

- Pred začatírn stavby musí stavebník zabezpečit‘ vytýčenie stavby fyzickou osobou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti
autorizovaným geodetom a kartografom a vytýčenie predložiť na stavebnom úrade.

- Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri
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kolaudácii.
- Stavebník je povirmý oznámíť začatie stavby a na stavbe je potrebné viest‘ stavebný

denník.

Podmienky napojenia na inžinierskc sietc a úpravu stavcniska

Odvodnenie — je navrhnuté pomocou uličných vpustov. Zachvtené zrážkové vody budú

odvádzané do nawhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláie cestného telesa je

zabezpečené priečnym sklononi pláne 3.0 % smerom k pozdlžnej drenáži.

Napojenie na komunikačnú sjet‘:
Vena A. Vetva C. Vetva E sa bude napájať na miesrn komunikáciu ul. Cs.Brigády. Vetva F

sa bude napájat‘ na rniestu komunikáciu ul. Kpt.Nálepku — nový vjazd.

Podrobncjšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujrnov spoločnosti, najrnä

z hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie

podmicnky z hl‘adiska architektúry:
— Pred zahájením stavebných prác je potrébné zabezpečiť ntýčewe všetkých inžinierskych

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
— Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeYnom rnieste pri

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude

stavbu uskutočňovat‘ a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
— Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘, označiť a zabezpečit‘ tak, aby nedošlo k úrazu

okoloidúcich osób.
— Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásíť tunajšiemu úradu ešte pred

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť s Okresným úradom Liptovský Mikuláš,

odbor starostlivosti o ŽP, úsek SSOH.
— Stavebník je povinný umožníť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania

SSD.
— Na stavbe musí byi‘ k dispozicH dokumentácia a všetky doklady tÝkajúce sa realizovanej

stavby.
— S odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladať v súlade so

zákonom Č. 223/2001 Z. z. v zneni neskorších predpisov.
— Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodenim.

V prípade poškodenia je stavebník povinný urobit‘ nápravu, prípadne vzniknutú škodu

uhradiť podl‘a platných predpisov.
— Stavebnými prácami nesmie byt‘ obmedzený pohyb na pňľahlej komunikácii, je potrebné

zabezpečíť jej ochranu pred znečistenin.
— Odvedenie dažďových včd z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo

k zamokreniu susednej nelmuteľnosti..
— Pred začatím vÝkopových prác je investor povinný odsúhlasit‘ všetky podzemné vedenia

existujúcich inžinierskych sieti u príslušných správcov a vytýčit‘ ich na tvare micsta.

Dodržaf ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak. aby

nedošlo k ich poškodeniu.
— Križovanie sjeti realjzovať v zmysle príslušných SYN.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej

dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č. ZPD

2011100904-02/VYzo dňa 24.02.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnuúa a stavebného

povolenia na stavbu „Rekonštmkcia a modernizácia - odstavné plochy na ul. Cs. Brigády“, na
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pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš s pripornienkarni a to:
V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia mesta

Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného osvetlenia je

potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Fred vvdaním stavebného povolenia je stavebník povinný v súlade s 3 ods. 2 zákona č.

135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, po predchádzajúcom súhlase dopravného

inšpektoráw o určenie trvalého a dočasného dopravného značenia. K žiadosti je potrebné

pripojiť okrem vyjadrenia okresuého dopravného inšpektorátu aj projektovú dokumentáciu

vypracovanú odborne spósobilou osobou.
Fred realizáciou stavby je stavebník povinný, v súlade s 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadaf

mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie rniestnych komunikácií

(tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné povolenie stavby,

vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskorn Mikuláši a odsúhlasenú

situácia dočasného dopravného značenia.
Akékol‘vek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasif na Mestskom úrade, odbor

životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii

a verejných priestranstiev.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddclenic cestnej

dopravy, pozemných kornunikácii a verejných priestranstiev v rozhodnutí pod Č.

MsU/ZPD-2017/06556-002/VY zo dňa 20.09.20 17 povoľuje úpravy vjazdu z miestnej

komunikácie ul. Kpt.Nálepku parc.č. KN-C 6581/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš na susednú

nelrnuteľnosť na pozemku parc.č. KN-C 1730/1 kú. Liptovský Mikuláš a úpravy troch

vjazdov z rniestnej komunikácie ul. Csl.brigády, parc.č. KN-C 6583 k.ú. Liptovský Mikuláš.

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a pol‘nohospodárstva

v stanovisku pod č. MsU/ZP-2017/00565-02/Smt zo dňa 24.02.2017 oznamuje, že nemá

námietky k realizácii uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

Orgán ochrany prirody po preskúrnaní projektovej dokumentácie a obhliadke lokality

navrhuje ponechat‘ vzrastlú lipu malolistú (Tilia cordata), rastúcu na mieste budúceho

chodníka medzi ulicou kpt. Nálepku a bytovým domom Č. 1587 na parcele č. KN-C 1730/l

vk.ú. Liptovský Mikuláš, nakoľko sa jedná o zdravú, výrazne dlhovekú, perspektívnu,

kostrovú drevinu.
Taktiež v mieste plánovanej stavby a vjej tesnej blízkosti vo verejnej zeleni, kde budú

prebiehaf výkopové práce, sa nachádzajú stromy a kroviny. V tomto priestore je potrebné

dodržat‘ ustanovenie STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

časti 4. „Poškodzovanie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných čirmostiach“,

hlavne článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie vykonávat‘ v koreňovom priestore. Ak

to vo výnimoČných pripadoch nie je možné zabezpečit‘, musí sa výkop vykonávat‘ ruČne a

nesmie sa vicsť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hlbení výkopov sa nesmú premšiť

korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa móžu prerušif jedine rezom. pričom sa rezné mieste

zahladia a ošetria.
Orgán ochrany prírody ďalej navrhuje presadif solitérne rastúce kríky, kríky tvoriace živý

plot a borovicu lesnú o výške 2 ni do okolitého trávnatého priestoru do verejnej zelene.

O výrub zvyšných stromov rastúcich v telese komunikácie a plöch s dláždeným krytom je

potrebné požiadať príslušnÝ orgán ochrany prírody s tým, že v zmysle 3 zákona (ods. 3 -

Vylváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejnýrn záujmom.

Podnikatelia a právnické osoby; hon zamýšľajú vvkonávaf činnosf, ktorou mĎžu ohrozit‘

alebo narušiť úzernný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúf opatrenia,

ktoré pnispejú kjeho vytváraniu a udržiavaniu.
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Ods. 4 - Podnikateha a právnické osoby, ktorí svojou činnosfou zasahujú do ekosystémov, ich
zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávat‘ opatrenia srnemjúce k
predchádzaniu a obrnedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Ods. 5 - Podnikateha a
právnické osoby sú povimlí opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúf už do návrhov projektov,
prograrnov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.) orgán
ochrany prírody odporúča wpracovaf projekt náhradnej výsadby v zmysle 48 zákona za
odstránené dreviny. Náhradnú výsadbu by mali tvorit‘ hlavne d?hoveké, vzrastlé, listnaté
stromy o obvode krnienka min. 11 cm a výške sadbového materiálu min. 201 cm v pomere
1:1 ku vyrúbaným drevinám ‚ k-torú zabezpečí investor na vlastné náklady.

Mesto Liptovský Hrádok v rozhodnutí pod č. P20 17/004736 VM, MLH-S2017/00781 VM

zo dňa 12.07.2017 vydáva súhlas na výrub stromov, ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa
28 .07.20 17.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, vydalo
rozhodnutie o povolení objektu SO 02 Dažďová kanaHzácia pod č. OU-LM-OSZP-SVS
2017/009310-3/Mk zo dňa 25.08.2017.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP vo
vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/04468-002-Ku ZO dňa 05.04.20 17 nemá nánietky voči
vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu ‚.Rekonštnzkcia a
modernizácia - odstavné plochy na ulici Cs.brigády“ v k.ú. Liptovský Mikuláš, na základe
predloženého projektu vypracovaného endis s.r.o., L.Mikuláš, 12/2014 pre investora Mesto
Liptovský Mikuláš.
Predmetná stavba sa nachádza na parcelách KN-C 1730/53 (orná půda) aKN-C 1730/1
(zastavané p‘ochy a nádvoňa) v k.ú. Liptovský Mikuláš, intravilán mesta Liptovský Mikuláš.
na území, kde platí podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znp. prvý
stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ocbrane prirody a
krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky:

- pri realizácii zemných prác dbaf na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplvvov
na okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovat‘ šetrným
spósoborn s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému
v prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do
pády, vody a horninového prostredia
- pri zemných prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov
rastlín do okolia
- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okoha vykoná
investor na vlastně náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu
- pri nevyhilutnom výrube drevín je potrebné postupovat‘ podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny 47 a 48 zákona 543/2002 Z..

Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo vyjadrení pod
č. OU-LM-OSZP-20171001880-002-MA zo dňa 03.02.2017 súhlasí za dodržania podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladat‘ v súlade s platnou
legislativou v odpadovon hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spásobe naoženia s odpadni. ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdani oprávnenej osobe.
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Odpady za stavby, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmys]e „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobflné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov príp. bitúmenových zmesí)
pred zneškodnenírn (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlemť priestor na
dočasné zhrornažďovanie odpadov za stavby a zabezpečit‘ ho spósoborn, ktorý nebude
ohrazovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska lmeď odvážat‘.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v záväznorn stanovisku pod
č. QU-LM-OKR-2017/001799-002 zo dňa 02.02.2017:
z hľadiska civilnej ochrany nemá priponiienky a súhlasí s vydanim územného rozhodnutia a
stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy na ulici

Cs. brigády“.

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2017/5117-
2/9412íFUR zo dňa 07.02.2017 - K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zilina v

konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujrnov

chánených pamiatkovým zákonom:
- ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy. napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo
kostrových pozostatkov, je nevylrnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému
pamiatkovému úradu Zilina, najneskör na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. PodFa 40 ods. 2 a 3
pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v
prípade zistenia. resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásit‘ nález krajskému
parniatkovérnu úradu. Nález sa musí ponechat‘ bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odbome spósobilou osobou. Do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečif ho proti poškodeniu.
znehodnoteniu. zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňam nerozhodne stavebný úrad po
dohade s kraj sk‘rn pamiatkovýrn úradom. Archeologický nález móže vyzdvflmút‘ a
premiestniť z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu.

Verejnoprospešnó služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod Č. 119/2017 za dňa
10.02.2017 súhlasíme, zároveň Vám oznamujeme, že na predmetnom území sa nachádzajú
podzemné siete verejného osvetlenia v správe VPS. Poloha jednotlivých stožiarov ako aj trasa
vedenia je zakreslená v priloženej situácii. Pred začatím akýchkoľvek prác bude potrebné
vykonat‘ vytýčenie sjetí za prítamnosti zástupcu našej organizácie.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. ASMdpS-1-315/2017 zo dňa
24.02.2017 súhlasi s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa pňloženej projektovej
dokumentácie bez pripomienok.
V rnieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v
riešenom území. Na jeho základe je možné vydať územné aj vodohospodárske rozhodnutie a
stavebné povolenie. ProjektantQnvestor) je povinný doručíť ho v odpise všetkým ďalším
orgánom. organizáciám. ktoré budú na akcii zainteresované.
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Ak dójde k zrnenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia
stavebným úradom, je potrebné požiadaf o nové záväzné stanovisko.

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. vo vyjadrení pod č. 742/2017íMH zo dňa
06.02.2017 - s predloženýrn projektom súhlasíme s týrnito pripomienkami:
V zaujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
správe, ako aj vodovodné a kanalizačně pripojky pre jednotlivé nehnuteřnosti. Presnú trasu
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vvtýčime na základe predloženej objednávky

(vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).
Investora žiadame, aby minhnálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác dohodol

s našou spoločnosfou postup a rozsah prác.
Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných šachtách
žiadame upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plóch. K úprave kanalizačných
poklopov žiadame použiť záhevkovú rýchlotuhňúcu hmotu pre zabudovanie poklopov a
dodržanie technologického postupu podľa odporúčaní daného výrobcu. Pre tieto účely
odporúčame použit‘ napríklad systém Ergeht, Izolsan, Hevoht. Po konzuttácii, prediožení
cenifikárov a odsúhlaseni s prevádzkovatel‘om je možné použit‘ aj výrobky mých výrobcov
splňajúce požadované vlastnosti.
Pri výstavbe uličných vpusti a drenáže žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie V zmysle Zákona Č. 442/2002 Z. z., tj, min. 1,5 mod vonkajšieho pbdo
rysného okraja potrubia na každú stranu.
V prípade, že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v našej
správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prí
padné poruchy budú odstránené na náklady investora.
Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom uličných vpustí a drenáže žiadame prizvať
zástupcu našej spoločnosti. Kontakt — Ing. Hán tel. Č. 0908/916580, p. Hričák tel.Č. 0905
701 932.

Imafex, spol. s.r.o., vo vjadrení pod Č. JK-VY-20170213_1 zo dňa 13.02.2017
V oblasti realizácie stavby sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatím zemných prác žiadame
kontakiovať povereného pracovníka (0905 440 232 alebo 0913 415 232), ktorý vylýči naše
siete. V blízkosti našich sjetí žiadame vykonávat‘ práce ručne, bez použitia mechanizmov.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pod č. 4600031732 zo dňa 20.02.2017
v stanovisku uvádza:V predmetnej lokalite katastra Lipt. Mikuláš na ulici CsLbrigády
KN.1730/1, 6581/1 sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladárne na situačnom výkrese ako prílohu
tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušně, čenenou plnou VN
vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN
podzemné)

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržat‘ ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SYN. (VN a NN zemné
káblové vedenie na každů stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušif
cehstvosť uzemňovacej sústavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre urČenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
Pň maniputácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D. ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, i e potrebné bezpodmienečne
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predjednať postup prác na stredisku Údržb Lipt .Mikuláš.
Fred zahrnutím dotknutých energetických zanadení v majetku SSE-D musi realizátor prizvat‘

zástupcu 8SF - D z príslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom

do stavebného dennika, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

V súbehu a kňžovaní zemných káblových vedeni žiadame dodržaf rnanipulačný pňestor min.

1 meter na každú stranu. V opačnom pňpade pň opravách a rekonštrukciách našich zariadeni

nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit‘, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj podzenmé

vederna tretích osób,
Platnosť tohto n‘jadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzat‘ našu značku, resp. fotokópiu

tohto vyj adrenia.

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TDJNSJO1I5/2Ol7fHv zo dňa 08.02.2017 - SPP-D, ako

prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z o energetike a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršicb predpisov (ďalej len ‚lákon o

energetike“) SUHLASI s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za

dodržania nasiedujúcich podmienok.
VSEOBECNE PODMIENKY:
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššic uvedenej stavby konštatujerne. že

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s eXiswjúcicrni plynárenskými

zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník je povimW pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,

Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov,

stavebník je povinný rešpektovaf a zohľadnif eXistenciu plynárenských zariadení alalebo ich

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný

kontaktovat‘ pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu

obnaženého plynárenského zariadenia. podsypu a obspú plynovodu a uloženia výstražnej

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske slete musia byť počas odkrytia zabezpečené

proti poškodeniu,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nic je povolený a manipulácia s

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sana tieto práce nevzt‘ahuje vydané povolenie SPP-D,

každé poškodenie zaňadenia SPP-D. vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ilmeď

ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 lil 727,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení

podaf podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená za porušenie

povinnosti v ocbrannom aJalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zaľiadenia uložit‘

podl‘a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-E až 150 000,- E,

k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme

OSOBITNE PODMIFNKY:
UPQZORNENIE;
Toto stanovisko reflektuje stav (eXistenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a

bezpečnostných pásiem) ku dtm jeho vydanža.
Každú zmenu dokumentácie!umiestnenia stavby, ku ktorej dójde po vydaní tohto stanoviska,

je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej

zmene.
Stanovisko a podmienicy v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosf) na vydanie

stavebného povolenia bude podaný najneskór do 8. 2. 2018, ak stavebník tMo lehotu zmešká,
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je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s prislušnými právnyrni predpismi oprávnená toto stanovisko zrušit‘ v

prípade, ak dĎjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktoiých SPP-D pri vydávaní

tohto stanoviska vychádzala. alebo v prípade, ak dójde k zmene ustanovení právnych

predpisov, na zákiade ktorých bob toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611704981 zo dňa 21.02.2017

Dójde do styku so siefanu elektronických komunikácii (d‘alej len SEK) spoločností Slovak

Telekom, a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o.

Slovak Telekom a.s. a DICI SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených

stavebným úradom pre vvdanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia

Všeobecné podmienkv ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 351/2011 Z. Z. ) a

zároveň je potrebné dodržaf ustanovenie *65 zákona č 351/2011 Z. Z. O ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vjadrení, v prípade

zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v pripade ak uvedené parcelné

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu abebo ak si stavebník nesplní povinnost‘

podľa bodu 3.
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/abebo DICI SLOVAKIA,

s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskčr pred spracovaním

projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnost‘ Sbovak Telekom, as. na stanovenie

konkrétnych podrnienok ochrany abebo preboženia SEK prostredníctvom zamestnanca

spoločnosti povereného správou sjeti Ján Babál, jan babal@telekom sk. +421 44 432845

V zmysbe 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado projektu

stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti

zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je

potrebné uzavňeť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom

dotbutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložif zrealizovat‘ prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa. že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘

podmienka spobočnosti Slovak Telekom, a. s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze

zriad‘ovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných

telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti O v)jadrenie sa nachádza nadzemná

telekomunikačná sieť. ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. aJalebo DICI SLOVAKIA,

s.r.o.. je potrebné zo strany žiadateb‘a zabezpečit‘ nadzemnú siet‘ proti poškodeniu abebo

narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podřa

68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami abebo činnost‘ou z akýchkoľvek dóvodov

pokračovať po tom. ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný zastavit‘ zemné práce a

požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadaf o vytýčenie polohy SEK

spoločnosu Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu Vzhľadom k

tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadaf si obdobné vvjadrenie od
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prevádzkovatel‘ov týchto zariadení
Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovak Telekom as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch

týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál, jan

baba1telekom sic. +421 444328156, 0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved‘te číslo tohto v\jadrenia a dátum jeho vydania

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vvššie uvedené body dodržaf

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto

vyjadrenia
Ziadateľ móže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bole vystavené. Okrem použitia

pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel‘ nie je

oprávnený poskytnuté infonnácie a dáta ďalej rozširovat‘, prenajímať alebo využívat‘ bez

súhlasu společnosti Slovak Telekom, as.
Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit‘ nehnuteľnosť na verejnú

elektronickú komunikačnú siet‘ úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o v)lýčeme

Pdlohy k vyjadreniu
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

FIN.M.O.S. as., pod č. PL/2017 zo dňa 25.08.2017 oznamuje: Na prípadné zásahy do

zariadeni \‘O. ktoré patria do majetku FIN.M.O.S., a.s. určujeme nasledovné podmienky:

Akékol‘vek práce týkajúce Sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský

Mikuláš. vjeho mene ana jeho zodpovednosť.
V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadarne

vykonat‘ presné vytýčenie sjetí MN odbornou spoločnosťou na náklady investora.

Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti a

vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzt‘ahov medzi našou

spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš.
Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO na

vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladne

predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.
Z technického hľadiska sak samotnej dokumentácii a stavbe nevyj admjeme.

Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a zmien

naVO ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmä reviznych správ a pasportu VO.

LiptovNet a.s., vo vyjadrení pod č. JP-VY-20170213 zo dňa 13.02.2017 vydávajú

nasledovné stanovisko: v oblasti realizácie sa nachádzajú naše vedenia. Pred začatím prác

žiadame kontaktovať povereného pracovníka (0905 440232 alebo 0918 415232). ktorÝ vytýči

naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávat‘ ručne, bez použitia

mechanizmov.

LMT, a.s., vo vyjadrení pod č. LMT 2017/005-fl zo díía 31.01.2017 konštatuje: vpriestore

plánovaných nových parkovacích stání dójde ku križovaniu s podzemným betónovým

kanálov, v ktorom sú uložené rozvody ústredného kúrenia a teplej úžhkovej vody pre bytové

domy na ul. Csl.Bňgády. V prípade, že dójde ku výkovým prácam, žiadame pred ich začatím

požiadaf o vytýčenie. Výkop prevádzať tak, aby nedošlo k porušeniu teplovodného kanála.
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K navrbovanej stavbc sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 24.02.2017, Mesto Liptovský
Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných
komunikácii a verejných priestraristiev zo dňa 20.09.2017. Mesto Liptovský Mikuláš,

oddelenie životného prostredia a poľnohospodárswa zo dňa 24.02.2017, Mesto Liptovský

Hrádok zo dňa 12.07.20 17, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 03.02.2017, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo
dňa 25.08.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudZovania vplyvov na životné prostredie

zo dňa 05.04.2017, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované

pracovisko Stred ZO dňa 24.02.2017, Krajský pamiatkový úrad Zilina zo dňa 07.02.2017,
Liptovská vodárenská spoločnosť ZO dňa 06.02.20 17, Stredoslovenská energetika —

Distribúcia ZO dňa 20.022017. Slovak Telekom. a.s. zo dňa 2 1.02.2017, Imafex spol. 53.0. ZO

dňa 13.02.2017. LiptovNet a.s. Zo dňa 13.02.2017, LMT. as. ZO dňa 31.01.2017.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš ZO dňa 10.02.20 17, OkresnÝ úrad Liptovský

Mikuláš, Odbor kriZového riadenia Zo dňa 02.02.2017, FIN.M.O.S. ZO dňa 25.08.20 17.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
Neboli predložené

Stavba nesniie byť začatá, kým stavebné povotenie nenadobudne právoplatnost‘

v zmysle 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platuosť, ak do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámiV stavebnému úradu a požiadat‘ s prísIušnmi dok(admi

o n‘danie kolaudačného rozhodnutia, nakoPko ukončenú stavbu možno v zmysle
ustanovenja 76 stavebného zákona užívaV len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie jev zmysle 70 stavebného zákona záväzné pre právnych nástupcov

konania.

Od 6 vod ne nic:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš,

podal dňa 28.07.2017 žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a
modernizácia — odstavné plochy na ulici Cs.brigády“ na pozemku parc. č. KN-C 1730/1,

6581/l v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Pre stavbu bole obcou Bobrovce vydané
rozhodnutie o umiestneni stavby pod č. MsUĺURaSP 2017/02769-03/MIC dňa 05.06.2017.
Uvedeným dňom bob Začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou ZO dňa 16.08.2017 začatie konania a
upustil od miestneho zzsťovama aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pernery v danej
lokalite dostatočne Známe a žiadosf poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej
lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v
predmetnej veci stavebné povolenie.

Oznámenie O začatí konania bob riadne doručené všetkým známym účastníkom
konania. V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov konania.

Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky a do 15 dní od ukončenia
výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedenim názvu firmy
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a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladrni o odbornej spósobilosti pre vykonávanie tejto
činnosti.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konani preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hFadísk uvedených v ustanoveniach 62, 63 a 64 stavebného zákona
a 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívanim)
stavby nie sú obrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu
určené 47 stavebného zákona ako aj podmienlcy rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného
obcou Bobrovec dňa 05.06.2017 pod č. MsU/ URaSP 2017/02769-03/MIC anie jev rozpore
50 zámermi rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia.

Umiestnenie stavby a realizácia stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými
požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Stavebný úrad v konaní nezistil dávody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že
jej realizácia zodpovedá hl‘adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neobrozuje.

Poučenie:
Podl‘a 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podľa 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podanfm na Mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/4 1
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií. Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš. Ak
toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní
nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnost‘ móže byt‘ preskúmaná súdom.

Ing. Ja BlcIiáč, PhD.
primátor mesta Lipfovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníkorn dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle *59 sa toto oznámenie
doručuje formou verejnej vyhlášky
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Toto rozhodnutie má podl‘a 61 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
povahu verejnej vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
musí byť vywesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spösobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na doČasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa Lýka.

Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41. 031 42 Liptovský Mikuláš — odbor

výstavby
- Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - Mestský

úrad, odbor ZP a dopravy
- OkresnÝ úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, ŠSOPaK. ŠVS

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031

01 Lipt. Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80

Lipt. Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Stredoslovenská energetika — distribúcia as. . Zilina, 01047 Zilina
- Verejnoprospešné služby, Družstevná Č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Krajský parniatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
- LMT. as., Za trafou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
- lmafex. spol. s.r.o. Belopotockého 4. 031 01 Liptovský Mikuláš
• LiptovNet a.s.. Belopotockého 4. 031 01 Liptovský Mikuláš
- SPP-D, Mlynské nivy 44ib, 825 11 Bratislava
- FN.řvl.0.S. as.. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD

031 42 LIPTOVSKÝ MI$(ÁÁŠ
o-l

Vyvesené v mieste stavby dňw Zvesené dňa t1V-2flh7
Vyvesené dňa Zvesené dňa-
Oznámené mým spósobom (akým) Q5-F dňa-
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