
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2017/00365-08/MDa V Liptovskorn Mikuláši: 28.08.2017

Stavebník: Ing. Cyril Fogaš, bytom Vitatišovce 902, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: S003-Prístupová cesta, S004-Parkovisko.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Stavebník CYRO s.r.o., so sídlom Priemyselný zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš, ičo
36 375 829 v zastúpení RTC plus, s.r.o., so sídlorn Ing. Vrbacký Miroslav, Nábrežie J.
Král‘a 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO 44 512 104, podal dňa 18.01.2017 na
Spoločný obecný úrad úzenného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskorn
Mikuláši žiadosf o vydanie stavebného povolenia na „SO 03-Prístupová cesta, SO 04-
Parkovisko“ na pozernkoch s parc. č. KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C 1061/499,
KN-C 1061/1 (KN-E 509/402), KN-C 1160/7 v k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným
dňom bob začaté stavebné konanie. Dohodou o postúpení prevodu práv a povinností
stavebníka zo dňa 24.08.2017, je novým stavebníkom Ing. Cyril Fogaš, bytom Vitatišovce
902, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Na stavbu bob vydané územné rozhodnutie pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/05172-07/DAN, zo dňa
25.10.20 16.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad príslušný podľa ~ 120 ods. 1, 2
zákona č. 50/1 976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneaí
neskorších predpisov a 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozenmých komunikáciách v
znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa ~ 62 a 63 stavebného
zákona, po preskúrnaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „SO 03-Prístnpová cesta, SO 04-Parkovisko“ umiestnenú na pozernkoch parc. č.
KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C 1061/499, KN-C 1061/1 (KN-E 509/402), KN-C
1160/7 v k. ú. Liptovská Ondrašová sa podľa ~ 66 ods. 1 stavebného zákona

p o V oľ u j e.

Druh a účel povoľovanej stavby: Dopravná stavba — 5003-Prístupová cesta, S004-
Parkovisko.

Popis stavby:
50 03 Prístupová cesta - pre príjazd k SO 04 a výhl‘adovo ako príjazdová cesta k zábavnému
miniparku „CYROLAND“

50 04 Parkovisko - plní doplnkovú funkciu k 50 01 a k neďalekej jestvujúcej stavbe
„Zábavného miniparku“



Technické údaje stavby:
SO 03 Prístupová cesta - zastavaná plocha - 363,12 m2, (z toho chodník 24,18 m2); úsek trasy

cesty v dlžke 43,7rn, hinkčná trieda C2, kategória M2, dvojsmerná, dvojpruhová so šírkou
vozovky 7,0 rn; povrch kornunikácie bude asfaltový; chodník šírky 1,50 m-2,75 in v dlžke
14,0 m bude mat‘ povrchovú úpravu z betónovej dlažby.

50 04 Parkovisko - zastavaná plocha 638,0 m2; počet parkovacích státi 24 (z toho jedno pre
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie). Parkovacie státia sú navrhnuté ako
kolmé. Povrch parkoviska bude z betónovej dlažby

Objektová skladba povol‘ovanej stavby :
SO 03 Prístupová cesta
SO 04 Parkovisko

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Miroslav Vrbacký — autorizovaný stavebný inžinier — komplexně architektonické
a inžinierske služby;

Spůsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
parc. č. KN-C 1160/7 k. ú. Liptovská Ondrašová — zastavaná plocha a nádvorie
parc. č. KN-C 1061/486 k. ú. Liptovská Ondrašová — orná póda
parc. č. KN-C 1061/498 k. ú. Liptovská Ondrašová — ostatné plochy
parc. č. KN-C 1061/499k. ú. Liptovská Ondrašová — orná póda
parc. č. KN-C 1061/l (KN-E 509/402) k. ú. Liptovská Ondrašová— orná póda

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
K pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej póde - pozemkoch s parc. ě. KN-C
1061/486, KN-C 1061/499 a KN-C 1061/1 (KN-E 509/402) v k. ú. Liptovská Ondrašová
vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-LM-PLO
2017/001431-3/WA zo dňa2l.02.2017 .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zrneny nesrnú
byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba je umiestnená 1,05 in od pozemku sparc č. KN-C 1061/1 (KN-E 509/302) v k. ú.
Liptovská Ondrašová; 1,60 m od pozemku s parc č. KN-C 1160/1 v k. ú. Liptovská
Ondrašová; 3,72 ni od pozemku s parc č. KN-C 1061/1 (KN-E 511/2) v k. ú. Liptovská
Ondrašová;

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
— napojenie na komunikačnú sieť — prístupová cesta bude napojená na cestu 111584 v ckm

42,950 CDB kum. Na pripojenie účelovej komunikácie vydal Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii rozhodnutie pod ě. OU-LM
OCDPK-201 7/002437-002;

— dažd‘ové vody — dažďové vody sú odvádzané cez ORL do vsakov. Na SO 05 ORL a vsak
a povolenie na osobitné využívanie vód bob vydané rozhodnutie Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy
pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2017/001327-004/Li.

Umiestnenie všetkých navrhovaných objektov je v zmysle proj ektovej dokumentácie,
overenej v stavebnoni konaní.
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Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať:

STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb — spoločné ustanovenia

STN 73 0818 Požiarna bezpečnost‘ stavieb — obsadenie objektov osobami

Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnost‘ pri výstavbe
a pri užívaní stavby.

Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák. č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov, najmá ~ 43d-i, a príslušné technické normy.

Vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.

Spůsob uskutočnenia stavby:
Stavba bude realizovaná dodávatel‘sky a stavebník je v zmysle ~ 62 ods. 1 písm. d)
stavebného zákona povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámit‘
identifikačné údaje dodávateľa stavby.

Pred začatím stavby alebo jej zmeny musí stavebník zabezpeČif vytýčenie stavieb fyzickou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti a
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartograforn a predložif na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
— stavebník je povinný bezodkladne oznámif stavebnému úradu začatie stavebných prác na

stavbe f* 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona!,
— stavebník je povinný umožnif povereným orgánom vstup na stavbu za ůčelom vykonania

SSD,
— na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej

stavby, - na stavbe musí byt‘ odo dňa zaČatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,

— stavebník je povinný na stavbe umiestnit‘ štítok, na ktorom uvedie názov stavby,
dodávateľa, stavebný dozor, termín zaháj enia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy
stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia,

— stavebník musí dbat‘, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviest‘ susedný pozemok do pövodného stavu, ak
to nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu.
Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o nábrade škody (~ 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o nábrade škody nie je v kompetencii stavebného
úradu,

— stavebný materiál skladovat‘ tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov,
pohyb chodcov Po chodníku a pohyb vozidiel Po miestnej komunikácii,

— zariadenie staveniska umiestnif na vlastnom pozemku a k termínu kolaudaČného konania
ZS odstránif a pozemok daf do póvodného stavu,
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— zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby Po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku
a úspora energie,

— požadované hodnoty ijožiarnej odolnosti musia vyhovovat‘ skutočným hodnotám požiarnej
odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z.
a vyhlášky MV SR Č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov — skutočné požiarne
odolnosti stavebných konštrukcií predložit‘ ku kolaudácii.

— vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byt‘ zabezpečený tak, aby nedochádzalo
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstránit‘ vlastník stavby
(stavebník) na vlastné fmančné náklady bezodkladne.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné slete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
— pred začatím výkopových prác požiadat‘ o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskvch

sietí. ktoré móžu byt‘ predmetnou stavbou dotknuté.
— stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných

nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
susedných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovat‘ podmienky bývania a užívania
na priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu ajej
odvodnenie.

— odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavby viesf tak, aby nedochádzalo k
zamokrovaniu susedných nehnuterností.

— po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného
zákona.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov:
Kra/s1q~ Pamiatkgvý úrad Z/l /na, Zo dňa 11.01.2016 pod Č. KPUZÁ-20161306-2ĺJ39OĺFUR
K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zilina v konaní podl‘a stavebného zákona
uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov cbránených pamiatkovým zákonom:

• ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu,
kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, brobov, keramiky,
pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite
ohlásif Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný deň Po
nájdení a ponechat‘ ho bez zmeny až do obhliadky krajským parniatkovým úradom.

Podľa ~ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a ~ 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláno
vaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v
prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezea alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásit‘ nález krajskému pamiatkovému úradu.
Nález sa musí ponechat‘ bez zrneny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo
ním poverenou odbome spósobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je
nálezca povinný vykonat‘ všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečit‘
ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokial‘ o ňom nerozhodne
stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže
vyzdvihnút‘ a premiestnif z póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Liptovský Mikuláš. okresný dopravný inšpektorát ZO

dňa 01.12.2016 pod č ORPZ-LM-ODI-119-097/2016
1. Práce je potrebné realizovat‘ v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej

dotknutá bezpečnosť a plynulosf na dotknutej komunikácií,
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2. Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámit‘ ODI OR PZ Lipt. Mikuláš na
tel.: 0961453511, 0961453510,

3. Pripojenim pozerniiých komunikácii na cestu abbo rniestnu komunikáciu a zriadením
zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohrozit‘
dotknutá pozenmá komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä
zvádzaním a odtekaním vód na cestné teleso, ich technickým spracovanírn alebo
umiestncnírn,

4. Dopravné značenie /zariadenie! bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV
SR Č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej prernávke a tiež v
súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

5. Ziadateľ zodpovedá za fůnkčnost‘ a správnosť dopravného značenia /zariadenia/,
6. Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SC ZSK detašované pracovisko

Liptovský Mikuláš vzťahujúce sa k ceste 111584,
7. ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v pripade potreby doplnit‘ dočasné a trvalé

dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
8. ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovit‘ dodatočné podmienky, alebo uložené

podmienky zmenit‘, ak si to vyžiada bezpcčnosť a plynulosf cestnej premávky, alebo
verejný záujem. .

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor cestnej dopravy a pozenmých komunikácií zo dňa
19.12.2016 pod č. OU-LM-OCDPK-201 6/012914-002;
1. V pinom rozsahu dodržaf stanovisko SC ŽSK Č. 1/2016/1399/tsú-623 zo dňa 09.12.2016 a

stanovisko ODI ORPZ LM č. ORPZ-LM-ODI-1 19-097/2016 zo dňa 01.12.2016,
2. Napojenie pristupovej komunikácie na cestu č. 11/584 musí byt‘ v súlade s STN.
3. Pred vydaním stavebného povoleniaje nutné v súlade s ~3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.

požiadat‘ Po predchádzajúcom súhlase dopravného inšpektorátu o vydanie rozhodnutia na
pripojenie účelovej komunikácie z cesty č. 11/584 prislušný cestný správny orgán.

4. Počas prác na ceste č. li/584 dójde k obmedzeaiu cestnej premávky, preto bude nutné pred
realizáciou stavebných prác v súlade s ~ 7 zákona č. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom
súhlase dopravného inšpektorátu požiadat‘ o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku
cesty prislušný cestný správny orgán.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 02.02.2016 pod č. OU-LM-OSZP-20 17/002397-002-MA;
1. 5 odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky, sa bude nakiadat‘ v súlade s

platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbo a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).
Na stavenisku je potrebné vyčlenif priestor na dočasné zbromažďovanie odpadov zo
stavby a zabezpečit‘ ho spósoborn, ktorý nebude ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad
zo staveniska hneď odvážať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zabezpečit‘
pred odcudzením a vonkajšími vplyvmi.

4. S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladaf aj v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš.

5. Prevádzkovateľ stavby, zabezpečí pravidelné čistenie zariadenia ORL, a odovzdanie
odpadov z neho oprávnenej osobe.
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Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., zo dňa 21.01.2016 pod č 4600021262;
1. V predmetnej lokalite a vjej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemne káblové vedenia

NN, v správe SSE-D, a. s.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržat‘ ochranné pásmo v zmysle zákona

251/2012 Z. z. a príslušných noriem STN. (VN aNN zenmé káblové vedenie m každú stranu
1.meter) .Prj real izácií výkopových prác žiadame neporušit‘ stabilitu existujúcich podperných
bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy

3. Toto vyjadrenie má len inforrnatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčit‘. Presnú trasu podzemných
káblových vedení v majetku SSE. a. s. Vám na základe objednávky vytýči určený pracovník
SSE-D. a, s. - Technická príprava a RP -p. Fiačan tel:041/5196650

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

5. Další stupeň PD požadujeme predložiť na odsúhlasenie SSE-D, a. s.
6. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ

na vlastné náklady.
7. Platnost‘ tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie

stráca platnost‘ pri zmene údajov, na základe ktorých bob vydané (zmena lokality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a s.. Zo dňa 30.08.2016 pod č. 6611623052;
Ziadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pro
vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadertí (ďalej len
Vyjadrenie) Ziadateľ 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 polygón)
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné
stanovisko pre vyznačené záujmové územie.
Dójde do styku so siet‘ami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a. s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Slovak Telekom a s. a DICI SLOVAKL&, s. r. o. požadujú zahrnút‘ do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčast‘ou tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovat‘ nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a

zároveň je potrebné dodržat‘ ustanovenie *65 zákona č 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.

2 Vyj adrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyj adrení, 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 povinnost‘ podľa bodu 3

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zárner, pro
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alalebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. abbo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spobočnost‘ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany abebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti Ján Babál, jan.babab~telekom.sk,
±421 444328456

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.
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5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zrnysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z z je
potrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedeni s
vlastníkorn dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nic je možné preložiť zrealizovat‘
prekládku SEK.

6 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a s a DICI SLOVAKIA, s r o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzenrných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzenmých
telekomunikačných vedení a zaradení

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzernná
telekornunikačná siet‘, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. alalebo DICI
SLOVAKIA, 5. r. o. ‚ je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit‘ nadzemnú sjet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa * 68 zákona č. 351/201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosfou z akýchkoľvek dóvodov
pokračovat‘ Po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosť, je povinný zastavit‘ zemné
práce a požiadat‘ o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovák Telekom, a. s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu Vzhľadom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat‘ zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadat‘ si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovatel‘ov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a. s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. na

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe samostatnej objednávky do troch
týždňov odjej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ján Babál,
jan.babal®telekom.sk, ±421 444328456, 0903924519

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body

dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyj adrenia.

12 ZiadateF móže vyjadrenie použit‘ iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nic je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovat‘, prenajímat‘
abebo využívat‘ bez súhlasu spobočnosti Slovak Telekom, a s

13. Ziadatefa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit‘ nehnuternosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sief úložným vedením, je potrebné do projektu pre úzenmé
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípoj ku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadat‘ o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
. Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatcb‘a

Energotet a. s. zo dňa 05.01.2016, pod č ETĺMMJ 5,‘] 6
Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSE, a. s. Zilina, a
Energotel, a. s ‚ Bratislava, dávame nasledovné stanovisko.
Stavba „Stánok suvenírov 2 50 01 - SO 04 na KN Cp. č. 1061/486; l061/498-499;1160/7 a
KNE p. č. 509/402 k. ú. Liptovská Ondrašová“ zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia
v správe Stredosbovenská energetika, a s., Zilina, a Energotel, a. s., Bratislava, ktoré sme
zakreslili informatívne do priboženej dokumentácie. Existujúce telekomunikačné vedenia sú
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chránené ochranným pásmom ~ 68 zákona č.351/201 I Z. z. Podniienky ochrany TKZ budú
doplnené pri vytýčení, ktoré treba objednat‘ vopred 14 dní na t. Č vo vyjadrení V prípade že
počas výstavby je potrebné preložif, znížiť ‚alebo zvýšit‘ krytie vedenia je toto možné
vykonať len so súhlasom správcu sjetí kde na túto prekládkuje potrebná vyhotovená PD.
Ziadame dodržat‘ platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 6005 v
plnom rozsahu. Dalej upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na
telekomunikačných vedeniach.

Tati-v mountain resort, a. S.. ZO dňa 08.12.2016. pod č. 1202-2016:
- Ochranu našich inžinierskych sietí realizovat‘ v zmysle predloženého projektu.
- Po zhotovení chráničiek a pred ich zasypanirn prizvať nášho zástupcu na kontrolu (kontakt

hore) na kontrolu so zápisorn do stavebného deimíka.

K stavbe sa vyjadrili:
Krajský Parniatkový úrad Zilina, zo dňa 11.01.2016 pod č. KPUZA-20 16/306-2/1390/FUR;
Okresné riaditel‘stvo hasičského záchranného zboru Liptovský Mikuláš zo dňa 28.12.2016
pod č. ORHZ-LM1-887-002/2016 a ORHZ-LM1-887-002/2016; Okresné riaditeľstvo
policajného zboru Liptovský Mikuláš, okresný dopravný inšpektorát zo dňa 01.12.2016 pod č.
ORPZ-LM-ODI-1 19-097/2016; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a
pozenmých komunikácií zo dňa 19.12.2016 pod č. OU-LM-OCDPK-2016/012914-002;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 02.02.2016 pod č. OU-LM-OSZP-20 17/002397-002-MA;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredia zo dňa 04.02.2016
pod č. OU-LM-OSZP-2016/001541-002-VJT; Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.,
zo dňa 21.01.2016 pod č. 4600021262; Slovak Telekom, a s., zo dňa 30.08.2016 pod č.
6611623052; Energotel, a. s. zo dňa 05.01.2016, pod č. ET/MMI6/15; Hydrorneliorácie,
štátny podnik, zo dňa 02.03.2011 pod č. 685-3/110/2011; Tatry Mountain Resort, a. 5., zo dňa
08.12.2016, pod Č. 1202-2016;

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle ~ 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia ~ 76 stavebného zákona užívat‘ len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnorn konaní bola vznesené námietka účastníka konania Slovenský vodohospodársky
podnik, Š p., Správa povodia horného Váhu vo veci podmienok výstavby, ktorým stavebný
úrad vyhovuje v plnom rozsahu podmienkami uvedenými v stavebnom povolení a riešenírn
v projektovej dokumentácii.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kra/a vo veci podmienok výstavby, ktorým stavebný
úrad vyhovuje v plnom rozsahu.

Odóvodnenie
Stavebník CYRO s.r.o., so sídlom Priemyselný zóna 527, 031 04 Liptovský Mikuláš, ICO 36
375 829 v zastúpení RTC plus, s.r.o., so sídlom Ing. Vrbacký Miroslav, Nábrežie J. Kráľa
4359, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO 44 512 104, podal dňa 18.01.2017 na Spoločný obecný
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zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nic sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené alebo obrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky stanovené * 43d, ~ 43e a * 48 až 52 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov, ~ 9 vyhl. č. 453 2000 Z. z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také důvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.

Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujern, nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade so zámermi mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú špecifikované v
územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením mestského
zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115 2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná čast‘ bola
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7 2010/VZN dňa
16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Bob dodržané podmienky z územného rozhodnutia.

Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002
Z. z.

Vlastníctvo preukázané:
výpisom z listu vlastníctva Č. 1459 k. ú. Liptovská Ondrašová, zo dňa 12.01.2017;
výpisom z listu vlastníctva Č. 5581 k. ú. Liptovská Ondrašová, zo dňa 12.01.2017;
výpisom z listu vlastníctva Č. 5600 k. ú. Liptovská Ondrašová, zo dňa 12.01.2017;
mé právo k pozemku s parc Č. KN-C 1160 7 v k. ú. Liptovská Ondrašová - zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.07.2017.

Správny poplatok bol vybraný v zmysle zákona č. 145 1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov: pol. č. 60 písm. g) 100,00 eur.

Pou čenie
Podľa * 53 zákona č. 71 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolat‘. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989 41,
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmatel‘né správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ů~iJ
Ing. Ján lcháč, PhD.

primátor mesta Liptovský Mikuláš



úrad úzenmého rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na „SO 03-Prístupová cesta, SO 04-Parkovisko“ na
pozemkoch s parc. č. KN-C 1061/486, KN-C 1061/498, KN-C 1061/499, KN-C 1061/1 (KN
E 509/402), KN-C 1160/7 v k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bob začatě
stavebné konanie. Dohodou o postúpení prevodu práv a povinností stavebníka zo dňa
24.08.2017, je novým stavebníkom Ing. Cyril Fogaš, bytom Vitališovce 902, 031 04
Liptovský Mikuláš.

Stavebný úrad po doručení a posúdení žiadosti o stavebné povolenie vyzval stavebníka na
doplnenie podania a zároveň rozhodnutím č. 2017/00365-04/DAN, zo dňa 30.01.2017. Po
doplnení podania stavebný úrad pokračoval v konaní a oznámil začatie konania formou
verejnej vyhlášky dňa 07.07.2017 v zmysle ~ 61 ods. 4 stavebného zákona a súčasne upustil
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v zmysle * 61 ods. 2 stavebného zákona.
Oznámenie o začatí konania bob doručené všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky móžu
uplatnit‘ do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí spojeného územného
a stavebného konania, inak sa na ne neprihliadne.

V stavebnom konaní boli vznesené námietky účastníkom konania:
Slovenský vodohospodársky podnik, Šp., Správa povodia horného Váhu, zo dňa
0202.2016pod č CZ 3431/2016
SVP, š.p, Banská Stiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok
akceptuje vyššie uvedenú PD pre územně konanie s podmienkou, že povrchové vody zo
spevnených plóch budú odvádzané do podložia vsakom, pričom pre objekty 50 03
Prístupová komunikácia a SO 04 Parkovisko je potrebné, aby boli dažďové vody najskór
prečistené v ORL a následne odvedené do podložia. Další stupeň PD žiadame predložif na
odsúhlasenie.

Námietke účastníka konania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Správa povodia
horného Váhu, stavebný úrad vyhovuje.

Správa ciest Žilinského sanwsprávneho kraja, zo dňa 09.12.2016 pod č. 1/201 6/1399ĺtsú-
623;
1. Navrhovaná kornunikácia má požadované parametre v celej dÍžke prístupovej

komunikácie MO 7,0/40 a to aj od bodu napojenia na cestu 11/584 po bod budúceho
napojenia pozemkov Liptovská Ondrašová.

2. Zriadením napojenia bude zachované odvodnenie cesty 11/584.
3. Premostenie cestnej priekopy bude realizované odsadeným rúrovým priepustom DN

400, dlžky 1 8,Om. Na začiatku a konci priekopy pred a za rúrou budú vybudované
monolitické čelá priepustu.

4. Začatie a ukončenie prác na zriadení vjazdu oznámi stavebník zástupcovi správcu
komunikácie - p. Vyšný, tel.: 0918 370 176 alebo 044 55 219 70, ktorý písomne
provezme miesto napojenia.

5. Každé prípadné znečistenie cesty 11/584 stavebník odstráni bezodkladne na vlastné
náklady; majiteľ priľahlej nehnuteľnosti je povinný podřa potreby priebežne čistif
priekopu pod premostením.

6. Práce na zriadení napojenia žiadame realizovať v termíne máj - august bežného roka

Námietke účastníka konania Správy ciest Žilinského samosprávneho kraj a, stavebný úrad
vyhovuje.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach ~ 62 a ~ 63 stavebného zákona a ~ 8 vyhl. č.
453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a * 69 ods. 2 Č. 50/1976 Zb. a
úzenuiom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí Po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým spósobom (webové
sídlo mesta, miestny rozhlas) alebo na doČasnej úradnej tabuli správneho orgánu na
mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Zverejnené mým spósobom:.. ~~ iiiJKC‘w

MESTO P~OVSKY M~KJLÁŠ
MESNKY URAD

031 42 LiPTOVSKÝ MIKULÁŠ
O

Doručuje sa
Učastníkom konania (stavebník, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo mé
práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných
nehnuteľností pozemkov a stavieb/) formou verejnej vyhlášky v zmysle ~ 69 ods. 2
stavebného zákona.

Na vedomie
- Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 01001 Zilina,
- Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 01001 Zilina,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany,

Nábrežie I. Krasku Č. 3 834, 921 80 Piešťany
- Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozenmých komunikácií, Nám. osloboditeľov I,

031 01 Liptovský Mikuláš,
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, SVS, SSOPaK

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš,
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad hlavného architekta, ul. Štúrova 1989 41, 031 42

Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZPaD, oddelenie CD, PKaVP,
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927 8, 01047 Zilina,
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
- Tatry mountain resorts, a. s., Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš


