
OBEC BEŇADIKOVÁ
Obecný úradě. 17. 032 04 Beňadiková

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2016/05468-06/MIC V Liptovskom Mikuláši 25.01.2017

Vybavuje Ing. A. Michalková
Tel. 044/5565345

Vec
Ing. Ján Jakubčiak, Stúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš - návrh na vydanie

rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd na pozemok a účelová cesta“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
R OZ HOD N UTIE

Dňa 16.08.2016 podal navrhovateľ Ing. Ján Jakubčiak, Štúrova 1349/39, 031 01

Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd na pozemok

a účelová cesta“ — liniová stavba na pozemku parc.č. KN-C 288/6, 356/8, 288/13 v k.ú.

Beňadiková a 1260/5, 1259/5, 1245/2, 1259/6 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob

začaté územné konanie.

Obec Beňadiková zastúpená starostom obce, príslušný stavebný úrad podľa 11 7 zák.

č.50/1976 Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni

neskorších predpisov a 5 písm.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné

rozhodovanie, stavebný poriadok a bývanie, prerokoval žiadosť stavebníka podľa 35 až 38

stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky

a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa * 39 a 39a ods.1,2 stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie

o umiestnení stavby „Vjazd na pozemok a účelová cesta“ — líniová stavba na pozemku

parc.č. KN-C 288/6, 356/8, 288/13 v k.ú. Beňadiková a 1260/5, 1259/5, 1245/2, 1259/6
v k.ú. Okoličné.

Liniová stavba bude umiestnená pozemku parc.č. KN-C 288/6, 356/8, 288/13 v k.ú.
Beňadiková a 1260/5, 1259/5, 1245/2, 1259/6 v k.ú. Okoličné, podľa kópie katastrálnej
mapy vydanej a overenej Okresným úradom Liptovský Mikuláš. katastrálnym odborom dňa
25.08.20 16 a tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť

tohto rozhodnutia.

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:
- výpisom z listu vlastníctva Č. 343 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym
odborom Liptovský Mikuláš dňa 25.08.2016 pozemku parc.č. KN-C 288/6. 288/13, vlastník

Ing. Ján Jakubčiak, Stúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš
- výpisom z listu vlastníctva Č. 414 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym
odborom Liptovský Miku]áš dňa 25.08.2016 pozemku parc.č. KN-C 1260/5, spráca



Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Basská

Bystrica
- výpisom z listu vlastníctva Č. 2369 vydaný a overený Okresným úradom katastrálnym

odborom Liptovský Mikuláš dňa 25.08.2016 pozemku parc.č. KN-C 1245/2, 1259/5. 1259/6,

vlastník Ing. Ján JakubČiak. Stúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš

- výpisom z listu vlastnicwa Č. 446 vydaný a overený Okresným úradom katastrálnym

odborom Liptovský Mikuláš dtm 24.01.2017 pozemku parc.č. KN-C 356/8, vlastník

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská

Štiavnica
- súhlas od vlastníka pozemkov — Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,

RadniČné námestie 8, 969 SS Banská Bystrica.

Popis stavby:
Predmetom je vyriešit pristup z miestnej komunikácie ul. Stošická na pozemok investora.

Napojenie vjazdu a účelovej cesty je pravostranným odbočením z miestnej komunikácie ulice

Stošická cez pravostrannú priekopu s potokom Stošianka, v ktorej bude vybudovaný rámový

priepust z panelov, vyhovujúci pre maximálny prietok 1 00-roČnej vody. Sirka vozovky na

vjazde bude 6,0 m s pripojovacími oblúkmi 5,0 m a 7,0 m. Dlžka vjazdu z miestnej

kornunikácie bude 14,38 rn, ostatná časť účelovej komunikácie bude v dlžke 18 1,72 m.

Odvodnenie účelovej komunikácie bude priečne 2% spádom do terénneho rigola.

Členenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokurnentácie, ktorá tvorí súčast‘

rozhodnutia
- Vjazd na pozemok a účelová cesta

Spósob doterajšiebo %3‘užitia pozemkov:
parc.č. KN-C 288/6. 288/13 pozemok vedený ako orná póda
parc.č. KN-C 1259/5, 1259/6 pozemok vedený ako ostatné plochy
parc.č. KN-C 1245/2 pozernok vedený ako zastavané plochy a nádvoria

parc.č. KN-C 356/8, 1260/5 pozemok vedený ako vodné plochy

Dokumentáciu pre územně konanie vypracoval:
Ing. Miroslav Lukáč, autorizovaný stavebný inžinier č.opr. 3096*Z*12, Lisková 626, 034 81

Lisková

Pre umiestnenic a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Polohové a výškové umicstnenie stavby
Umiestnenie stavby bude realizované podl‘a zakreslenia v projektovej dokumentácii a v kápu

z katastrálnej mapy, ktorá tvori neoddeliteřnú súčasf tohto rozhodnutia

Vyhradenie podrobnejšich podkladov alebo projektovej dokumentáeie:

- Dodržať ustanovenia STN 73 60 05 a SYN 73 68 22.
- Projektovú dokumentáciu spracovať v súlade s 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ač. 532/2002

Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

zákonom Č. 543/2002Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení neskoršich predpisov, zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Požiadavky vyplývajúcc zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
Dodržat‘ rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá móže



mat‘ vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byt‘ vykonaná bez

predchádzaj úceho posúdenia príslušným úradom.
hed zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečíť vytýčenie všetkých inžinierskych sjetí

nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sieti realizovať v zmysle STN 76

6005.
hed vydaním stavebného povolenia požiadať o súhlas Okresný úrad Liptovský Mikuláš.

odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej vodnej správy o súhlas v súlade s 27

zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon.

Ostatné požiadavky vyplývajúcc zo stanovísk dotknutých orgánov:
- Obec Bcňadiková vo vyjadrení pod č. OeUB-00142/2016 zo dňa 13.11.2016 súhlasí

s výstavbou stavby ..Vjazd na pozemok a účelová cesta“ na pozemku parc. č. C-KN 288/13

v k.ú. Beňadiková o výmere S m2 ana pozemku parc.č. C-KN 288/6 v k.ú. Beňadiková

o vÝmere 13 535 m2. Plánovaná stavba ..Vjazd na pozemok a účelová cesta“ na pozemku

parc. č. C-KN 288/13 a C-KN 288/6 v kú. Beňadiková, ktorých vlastníkom evidovaným na

LV č. 343 je Ing. Ján Jakubčiak, bytom Stúrova 1349/39, Liptovský Mikuláš je v súlade

s územným plánom obce.
- Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddclenie cestnej dopravy, pozcmnýeh

komunikácii a vercných pricstransticv v rozhodnutí pod č. ZPD-2013/03041-OO2JPOR zo

dňa 24.05.20 13 povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie — ul. Stošická parc.č. KN-

C 1245 k.ú. Okoličné.
- Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredic, úsek

štátncj správy odpadového hospodárstva vyjadrenim pod č. OU-LM-OSZP-2016/009817-

002-MÁ zo dňa 13.09.2016 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- S odpadmi. ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladat‘ v

súlade platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve — zákon NR SR Č. 79/2015

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších

predpisov a naň nadväzujúce vyhlášky.
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, 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).
- Pri kolaudácií stavby budú predložené doklady o spĎsobe naloženia s odpadmi. ktoré

vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredic,

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

prostredie vyjadrením Č. OU-LM-OSZP-2016/9641-002-Ku zo dňa 06.09.2016 nemá

námietky: voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu .‚ Vjazd na

pozemok a účelová komunikácia “ v k.ú. Beňadiková a Okoličné, na základe predloženého

projektu vypracovaného Ing. Miroslavom Lukáčom. 08/2015 pre investora Ing. Jána

Jakubčiaka, Liptovský Mikuláš. Predmetná lokalita sa nachádza na parcelách č, KN-C

288/6,13 (orná půda), KN-C 356/8 (vodná plocha). k.ú. Beňadiková, extravilán obce

Beňadiková, a na parcelách ě. KN-C 1245/2 (zastavané plochy a nádvoria), KN-C 1259/5,6

(orná půda), KN-C 1260/5 (vodná plocha), kú. Okoličné, intravilán a extravilán m.Č.

Okoličné. mesto Liptovský Mikuláš. Na území platí podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane

prirody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej ochrany. Predmetná lokalita nie je súčasťou

chráneného vtáČieho územia ani ůzemia európskeho významu. Z pohl‘adu záujmov



chrárených zákonom o ochrane prirody a krajiny správny orgán požaduje dodůaf

podmienky:
- pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave s ciel‘om

minimalizácie rizika znečistenia vodného ekosystému
- po ukončení činnosti uviest‘ terén do upraveného stcrvu
- v prípade nevyhnutného výrubu je potrebné postupovať v zmysle osobitného konania

podFa *-u 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni

neskoršfch predpisov.
V zmysle 103 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v konaniach

uvedených v 9 ods. I písm. a) až D považuje za záväzné stanovisko.

- Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie,

úsek štátnej vodnej správy vyjadrením Č. OU-LM-OSZP-SVS 2016/009650-OO2JLi zo dňa

31.08.2016 z hľadiska vodohospodárskeho s umiestnením stavby: ‚.Vjazd na pozemok a

účelová cesta“ k.ú. Beňadoková, k.ú. Okoličné súhlasíme. Zároveň Vás ujozorňujeme, že

nakol‘ko dójde ku križovaniu vodného toku Stošianka bude jotrebné požiadať orkán štátnej

vodnej snrávy o vydanie súhlasu v súlade s 27 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon. K

žiadosti bude i,otrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku Stošianka. nrojektovú

dokumentáciu spósobu križovania vodného toku vrátane hydrotechnických vÝioČtov

prevedenia 0100 ročnej vody rámovým riepustom.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš

vyjadrením pod č. ORHZ-LMI-623/2016 zo dňa 25.08.20 16 ato bez pripomienok.

- Okresné riaditeľsh‘o Policajného zboru, Okresný dopravný iušpektorát

Liptovský Mikuláš vyjadrenie č. ORPZ-LM-ODI—135-071/2013 zo dňa 14.05.2013 s

podmienkami a to:
Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej

dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácií.
Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením

zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnutel‘nosti sa nesmie ohroziť

dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä

zvádzaním a odtekaním vbd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo

umiestnením.
Pokiaľ bude počas realizácie na miestnej jestvujúcej komunikácií obmedzená premávka,

alebo sa na nej budú nachádzať pracovné stroje, žiadater predloží Okresnému dopravnému

inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na

odsúhlasenie žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a projekt organizácie

dopravy prenosným dopravným značením, vypracovaný odbome spósobilou osobou.

- Okresné riaditel‘stvo Policajného zboru, Okresný dopravn inšpektorát
Liptovský Mikuláš zo dňa 20.01.2017 konštatuje: ODI Liptovský Mikuláš súhlasí

s výnimkou zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1118 v okr. Liptovský

Mikuláš parc. č. 288/6 k.ú. Beňadiková.
- Okrcsný úrad Zilina, odbor cestncj dopravy a pozemných komunikácií záväzné

stanovisko pod č. OU-ZA-OCDPK-2017/007841/2/POL zo dňa 20.01.2017 ktorým
povoľuje podl‘a 11 ods. 2 cestného zákona výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom
yásme cesty 1/18 za dodržania týchto podmienok:

- Povolením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/18 sa
povoľuje výhradne realizácia stavby Vjazd na pozemok a účelová cesta“ v k. ú.
Beňadiková, vypracovanej Ing. Miroslavom Lukáčom, autorizovaným stavebným

inžinierom, v auguste 2016. Stavba sa nachádza po ľavej strane cesty 1/18 Liptovský

Mikuláš - Liptovský Hrádok v smere staničenia. Dopravné napojenie účelovej



komunikácie je navrhnuté z existujúcej miestnej komunikácie (ul. Stošická), ktorá sa
následne stykovou križovatkou napája na cestu 1/18 v staničení km 553,100.

- Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosf
a plynulosf cestnej premávky na ceste 1/18.

- Matená] získaný výkopovými prácami pni stavebnej činnosti nesmie byť ukladaný na
vozovku, ale musí byť odvezený na skládku.

- Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery
cesty.

- Stavebník pri vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisťovaniu pozemnej
komunikácie.

- Stavebník dodrží v celom rozsahu podmienky stanovené vo vyjadreniach:
majetkového správcu komunikácie - Slovenská správa ciest, Investičná

výstavba a správa ciest Zilina Č. 6647/2017/2310/260 zo dňa 04. 01. 2017,
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný

dopravný inšpektoráte. ORPZ-LM-ODI-135-071/2013 zo dňa 14. 05. 2013.
- Za dodržanie podmienok v tomto záväznom stanovisku zodpovedá Ing. Ján

Jakubčiak. tel. č. 0905 634 717.
- Termín na činnosť v ochrannom pásme cesty 1/18 bude oznámený cestnému

spnávnemu orgánu a majetkovému správcovi komunikácie 7 dní pred začiatkom
stavebných prác.

- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykol‘vek zmeniť alebo doplniť stanovené
podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza povolenie mi súhlas podľa zákona
Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov.

- Slovenská správa dest, Zitina v stanovisku pod č. 814 112016/6470/25991 zo dňa
08.09.20 16: K predmetnej žiadosti máme nasledovné pripomienky:
- Predmetná stavba musí byt‘ v súlade s územným plánom obce Beňadiková, čo je potrebné
zdokumentovať.
- V PD požadujeme doplnit‘ v situácií širších vzt‘ahov zakótovanie vzťahu predmetnej stavby
ku štátnej ceste 1/18, ku stykovej križovatke štátnej cesty 1/18 a miestnej komunikácie ul.
Stošická a k eXistujúcim vjazdom/výjazdom, V situácii širších vzťahov nie je zakreslený
mostný objekt MO 18-352 Most cez potok Stošičianka.
- V PD nie je uvedený účel využitia pozemku investora a jeho parcelné číslo.
- V PD sa nespomína o vstupe vozidiel a pre aký druh vozidiel bude vjazd spristupnený.
- Požadujeme predložit‘ vvjadrenie správcu vodného toku z dövodu vybudovania priepustu
na vodnorn toku Stošičianka ajeho možný vplyv na eXistujúci mostný objekt MO 18-352.
Z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je potrebné požiadať o stanovisko
pnís]ušný dopravný inšpektorát.
-o výnimku z činnosti v ochrannom pásme štátnej cesty 1/18 je potrebné požiadať cestný
správny orgán, t. j. Okresný úrad Zilina, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozornif, že SSC sa vyjadrovala ku stavbe „Cerpacia stanica
pohonných látok, spoločnosť AF-CAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš“, ktoráje v blízkosti Vašej
stavby.

- Slovenská správa dest, Bratislava v stanovisku pod č. 6647/2017/2310/260 zo dňa
04.01.2017 konštatuje: K predmetnej stavbe boto vydané stanovisko č.
8141/2016/6470/25991 zo dňa 08.09.2016. K pnedloženej doplnenej dokumentácii máme
nasledovné pnipomienkv:



- Žiadame rešpektovať odsúhlasené zmeny križovatky cesty 1/18 s MK (ul. Stošická) v rámci
riešenia dopravného napojenia čerpacej stanice pohonných hmót a autoumývarne.
- Je potrebné, aby v projektovej dokumentácii holi zakreslené všetky známe zámery
dotknutého územia.
- Navrhovaná účelová komunikácia hude slúžif len pre dopravné napojenie montážnej haly
(PD montážnej haly nebola doručená) na parcele parc.č. KN-C 288/6 a nie pre napojenie
priľahlých parciel.
- V PD požadujeme správne vykresliť ochranné pásmo cesty 1/18.
S umiestnením účelovej komunikácie v ochrannom pásme cesty 1/18 v min. vzdialenosti cca
I 5.0m od päty svahu zemného telesa súhlasíme (podľa priloženej prehľadnej situácie). mé
objekty v ochrannorn pásme cesty 1/18 nebudú umiestnené.
-Polomery napojenia navrhnutej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu (ul.
Stošická), odporúčame navrhnůť v súlade s SYN.
-Stavbou vjazdu z rámového pdepustu nesmie dójst‘ k zmene prúdenia vody a k zmene tvaru
koryta vodného toku Stošianka pred mostným objektom MO 18-352 Most cez potok
Stošianka.
-Prácami nesmie dójsť k poškodeniu odvodňovacieho systému cesty 1/18 ajej prís]ušenstva a
nesmie dójsť k znečisteniu cesty 1/18, ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na
nej. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite zabezpečit‘ jej očistenie.
-Ziadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú na vozovke v dósledku stavebných
prác.
- K PD sa vyjadril OR FZ ODI Liptovský Mikuláš listom č. ORPZ-LM-ODI-135-071/2013
zo dňa 14.05.2013.
udelenie výnimky so zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/18 je v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) potrebné požiadat‘ Obesný úrad
Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
-O stanovisko k napojeniu stavby na miestnu komunikáciu je potrebné požiadať správcu
resp. vlastníka miestnej komunikácie.
S vydanim územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby ..I/1 8 Liptovský Mikuláš,
vjazd na pozemok a účelová cesta“ súhlasíme s podmienkou. aby naše pripomienky boli
uvedené v podmienkach územného rozhodnutia a stavebného povolenia a rešpektované pri
realizácii stavby.

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Piešťany vo vyjadreni
pod č. CS SVP OZ PN 4263/2016/2CZ 23299/2016 zo dňa 19.08.2016: SVP, š.p., Banská
Stiavnica. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je v záujmovom území
správcom drobného vodného toku Stošianka (StoSický potok). ktorý je v Zozname tokov
vedený pod číslom 619, číslo hydrologického poradia 4-21-02.
Vzhľadom na skutočnosť, že projekt stavby bol počas jeho spracovania konzultovaný so
SyP. .p.. Správou povodia horného Váhu Ružomberok, akceptujeme vyššie uvedenú
projektovú dokumentáciu v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia, bez pripomienok.
Práce pri osadení žiadame realizovať v čase znížených prietokov a prizvať k nim p. Ľ
Krakovského.
Správca toku si Vás dovoľuje upozorniť, že nezodpovedá za škody spósobené účinkami vód,
sp]avenin a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, príp. pri mých mimoriadnych
udalostiach podľa 49 odst.5 vodného zákona v platnom znení.
Začiatok a koniec prác žiadame nahlásiť technickému pracovníkovi Správy povodia horného
Váhu Ružomberok, p. Ľ. Krakovskému, č. mob: 0914/325 868. Ku kolaudačnému konaniu
žiadame prizvať Ing. M Mikušiakovú (marcela.mikusiakova@sviisk).

- Liptovská vodárenská spoločnost‘ a.s. pod č. 4529/2016/MH zo
dňa 30.08.2016 súhlasia s týmito pripomienkami:



- V záujmovom území stavby sa nachádza verejná kanalizácia v našej správe. Presnú
trasu verejnej kanalizácie vytýčime na základe predloženej objednávky (vrátane
poklopov na armatúrach a šachtách).

- Všetky poklopy na revíznych kanalizačných šachtách žiadame upravif do výšky
budúcej nivelety spevnených plóch. K úprave kanalizačných poklopov žiadame
použiť zálievkovú rýchlotuhnúcu hmotu pre zabudovanie poklopov a dodržanie
technologického postupu podľa odporúčani daného výrobcu. Pre tieto účely
odporúčame použiť napríklad systémy Ergelit, Izolsan, Hevolit. Po konzultácii,
predložení certiftkátov a odsůhlasení s prevádzkovateľom je možné použit‘ aj
výrobky mých výrobcov splňajúce požadované vlastnosti.

- 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. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

- Ku kontrole realizovaných prác žiadame prizvat‘ zástupcu našej spoločnosti. Kontakt
Ing. Hán tel. Č. 0908 916 580.

- Stredoslovcnská energetika — distribúcia a.s. Zilina vyjadrenie Č. 4600027664 zo
dňa 21.09.2016 s podmienkami ato:
V predmetnej lokalite katastra obce Beňadiková na parcele KN 2886/6, 288/13, 356/8,
1259/6, 1245/2, 1259/5, 1260/5 a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSE-D:
nachádzajú - skrine, trafostanica a podzemné káblové vedenia VN. V predmetnej lokalite
prebieha výstavba distribučnej sústavy NN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto
vedení Vám prikladáme na situaČnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (svetlomodrou -

VVN vedenia, Červenou - VN vedenia, Zelenou MN vedenia, prerušovanou - nadzemné
vedenia).
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržat‘ ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podFa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné
vedenie 110 kV od krajného vodiČa na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV
od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, MN vzdušné vedenie od krajného vodiČa na
každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušit‘: stabilitu
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre urČenie

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčit‘. Prípojky odberateľov nic sú v
majetku SSE-D.
Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
vytýČi určený pracovník SSE-D z príslušného pracoviska - Stredisko údržby Liptovský
Mikuláš, Peter FiaČan tel.: 041/5 19 6650.
Pri manipulácim mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať
postup prác na príslušnom SU.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať
zástupcu SSE-D z príslušného SI.) na kontrolu zariadenia, Čo potvrdia zápisom do stavebného
denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizaČného vyjadrenie
Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.
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.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa móžu nachádzaf aj vedenia tretích osób.



Predložená projektová dokumentácia sa netýka NN prípojky preto Vám ju zasielame spáť.
Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je 12 mesiacov a móže slúžiť aj pre účely územného
rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k
vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. link: https:ĺ/www.sse
d.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/Vseobecnejodmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_sta
vby. pdf.
Pri d‘alších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp.
fotokópiu tohto vyjadrenia.

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. AMdpS-1-1478/2016 zo
dňa 21. 09. 2016 súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predložených situácií -

bez pripomienok. V mieste 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 územně aj vodohospodárske rozhodnutie a
stavebné povolenie. Projektant (investor) je povinný doručit‘ ho v odpise všetkým ďalším
orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.
Ak dójde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia
stavebným úradom, je potrebné požiadaf o nové záväzné stanovisko.

- Hydromeliorácie, štátny podnik pod č. 5245-2/120/2016 zo dňa 28.09.2016
Predmetom riešenia projektu stavby „Vjazd na pozemok a účelová cesta“ je vyriešif prístup
z miestnej komunikácie ulica Stošická na pozemok investora. Napojenie vjazdu a účelovej
cesty je pravostranným odbočením z miestnej komunikácie ulica Stošická cez pravostrannú
priekopu s potokom Stošianka, v ktorej bude vybudovaný rámový priepust z panelov IZM
58-10. Sirka vozovky bude 6,0 m s pripojovacimi oblúkmi 5,0 m a 7,0 m. Povrch účelovej
cesty od napojenia y dlžke 14,38 m bude z asfaltového betónu AC1 1 O. Ostatná čast‘
účelovej komunikácie v dlžke 181,72 m bude s povrchom z vibrovanej štrkodrvy.
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám
oznamujeme, že na parcelách č. 288/13 a 288/6 v k.ú. Beňadiková neevidujeme žiadne
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

- Krajský pamiatkový úrad Zilina záväzné stanovisko č. KPUZA-2016/1976?
2/75672/FUR zo dňa 05.10.2016: K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zitina v
konaní podl‘a stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hl‘adiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom:
1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s vybudovanírn inžinierskych sietí písomne
ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, ktorý vykoná odborný
dohl‘ad stavby formou obhliadky jej výkopov z hl‘adiska výskytu možných archeologických
nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásíť Krajskému pamiatkovému úradu Zitina,
najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom.

- Slovak Telekom a.s. Bratislava pod č. 6611623515 zo dňa 06.09.2016 dáva
Stanovisko: Dójde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK)
spoločností Slovak Telekom, a.s a/alebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a
DIOl SLOVAKIA, s.r.o. požadujů zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska Zároveň je stavebník
povinný rešpektovat‘ nasledovné:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a



zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 35 1/2011 Z. z o ochrme proti
rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v pripade
zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v pripade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podl‘a nasledujúceho bodu.
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 SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (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 sieti: Ján Babál,jan.babal®telekom.sk, ±421 444328456
V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za sp]nenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedeni s vlastnikom
dothutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložit‘ zrealizovať prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadateFa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovaf
podmienka spoločnosti Slovak Telekom. a.s a DIOl SLOVAKIA, s.r.o o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriad‘ovaiúa stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sjet‘, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alalebo DIOl
SLOVAKIA. s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel‘a zabezpečiť nadzemnú sjet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochraimného pásma
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa

68 zákona č. 351/201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.
V prípade. že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek důvodov
pokračovat‘ po tom. ako wdaié vvjadrenie stratí platnost‘, je povinný zastavit‘ zemné práce a
požiadat‘ o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopovÝch prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s r,o. na povrchu terénu. VzhFadom k
tornu, že na Vašom záujmovorn území sa můžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televizne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadatel‘a na povinnost‘ vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom as. a DIOl 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 uved‘te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
Ziadateľ může vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem použitia



pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ Die je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímat‘ alebo využívat‘ bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a s.
Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit‘ nehnutel‘nosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit‘ aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadat‘ o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci
záujmové územie žiadateľa.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. aJalebo DIOl SLOVAKIA. s.r.o. a]ebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí.je stavebník po konzultácii 50 zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečit‘:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamesrnancom
Slovak Telekom,a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner Ján Potančok,
teletandem®mail.t-com.sk, 0903409880
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa může nachádzaf viac zariadení (káble, potrubia) s
různou hinkčnost‘ou.
Pri akýchkoľvek prácach. ktoiými můžu byt‘ ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonat‘ všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vvtýčenie a vyznačenie polohy zadadení priamo na povrchu
terénu.
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov. ktorí budú vykonávat‘ zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú po[ohovú odchýlku ± 30
cm skutočného u]oženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadeni pracovali
s najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace
stroje).
Aby bolí odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol‘vek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čislol2l29
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dövodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, as. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uložcnia
zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE‘ V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znížif krytie tel
káblov je toto možné vykonat‘ len so súhlasom povereného zamestnanca ST
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Ziadame dodržat‘ platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.



Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
Podmienkam Slovenskej správy ciest, IVSC Zilina a Okresného úradu Zilina, odboru

cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa vyhovuje a sú zapracované v podmienkach
územného rozhodnutia.

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

Odóvodnenie
Ing. Ján Jakubčiak, Stúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie

rozhodnutia o umiesmeni stavby ..Vjazd na pozemok a účelová cesta“ — liniová stavba na
pozemku parc.č. KN-C 288/6, 356/8, 288/13 v k.ú. Beňadiková a 1260/5, 1259/5, 1245/2,
1259/6 v k.ú. Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté územné konanie.

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, oznámil
verejnou vyhláškou podľa * 36 stavebného zákona dňa 07.10.2016 začatie územného konania
a dňa 03.11.2016 vykonal ústne konanie s miestnym zisťovaním. Dňa 7.12.2016 stavebný
úrad navrhovatel‘a vyzval, aby doplnil chýbajůce doklady a stanoviská. Uzemné konanie na
dobu 30 dní od doručenia rozhodnutia prerušil. Po jeho doplnení, stavebný úrad vydal územně
rozhodnutie.
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby obsahoval doklady o vlastníctve
pozemkov. vydané a overené Správou katastra Liptovský Mikuláš, súhlasy vlastnikov
pozemkov s umiesrnením stavby. Stavebnému úradu boli predložené súhlasné vyjadrenia
dotknutých orgánov a organizácií ato:
Liptovskej vodárenskej spoločnosti as.; Stredoslovenskej energetiky — distribúcia a.s. Zilina;
Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Liptovský Mikuláš;
Mesta Liptovský Mikuláš. Mestský úrad, útvar cestnej dopravy, pozemných komunikácií
a verejných priestranstiev; Krajského pamiatkového úradu Zitina; Okresného úradu Liptovský
Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva; Okresného riaditeřstva Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš;
Okresného úradu Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny; Okresného úradu Liptovský Mikuláš odboru starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy; Slovak Telekom as. Bratislava; Ministerstvo
obrany SR. agentúra správy majetku; Hydromeliorácie; SPP-Distribúcia a.s..; Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia; 02 Slovakia; Orange Slovensko; Alconet,
s.r.o.; lmafex spol.s.r.o.; LiptovNet a.s.; Energotel; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory
Banská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany.

Obec Beňadiková zastúpená starostom obce, príslušný stavebný úrad, kompletne
posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa *37 stavebného zákona a zisti], že umiestnenie
stavby zodpovedá hl‘adiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby nie je v rozpore so
zámermi rozvoja mesta Liptovský Mikuláš a schválenou územno-p]ánovacou dokumentáciou
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho záväznou časťou
vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením č.7/VZN/2010 dňa 16.12.2010. Umiestnenie
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa 47 a * 48 stavebného
zákona. Taktiež umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce Beňadiková.



Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
Položka 59 písm. „ a“ ods. 1: 40,00 E bol uhradený na mestskom úrade Liptovský
Mikuláš.

Pou čen je
Toto rozhodnutie má formu verejnej vyhlášky podľa 26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní a podľa 26 ods.2 správneho zákona je doručené vyvesením po dobu 15
dní na ůradnej tabuli správneho orgánu a súčasne mým spósobom v mieste obvyklým.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podľa * 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na obec Beňadiková prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41 Liptovský
Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnost‘ móže byt‘
preskúmaná súdom.

Ján Martinovič
starosta obce

ĺc,ľ -.tO\
-

53
Príloha pre navrhovateľa: \ J
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkřtt sznč M pfniestiením
stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je nebdťTfdíou)rí1ohou
územného
rozhodnutia.

Doručuje sa
- Ing. Ján Jakubčiak, Stúrova 1349/39, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Piešt‘any, Správa

povodia horného Váhu, Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Vlastníci susedných nehnutel‘ností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
a musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí
byt‘ obcou zverejnené aj mým spósobom v micstc obvyklým, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Mesto Liptovský Mikuláš, mestský úrad, oddelenie cestnej dopravy, pozemných

komunikácii a verených priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš



- Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993,

031 01
Lipt. Mikuláš

- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993,
031 01 Lipt. Mikuláš

- Obesný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická
1993, 031 Lipt. Mikuláš

- Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01
Lipt. Mikuláš

- Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80
Lipt. Mikuláš

- Slovak Telekom, a.s., Poštová či, 010 08 Zilina
- Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Žilina
- Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Zilina, 01047 Zilina
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred

CSA 7,97431 Banská Bystrica
- Slovenská správa ciest, Investičná výstavby a správa ciest, Martina Rázusa 104/A,

01001 Zilina
- Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská

1613,01001 Zilina

-9 -02-2017 24 -02-2017
Vyvesené dtm‘ Zvesené dňw

Oznámené mým spůsobom (akým).R...t! dňa

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSkÝ ÚRAD
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