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Obec BOBROVEC
Obecný úrad, 032 21 Bobrovce

Číslo: MsÚĺúRaSP 2016/05472-05/MIC V Liptovskom Mikuláši 06.02. 2017
Vybavuje Ing.Michalková
Tel. 044/5565345

Vec
mesto Liptovský Mikuláš, Stúroval989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing.
Vlastimilom Hanulom — DELTA, Ziarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkovacie plochy — evanjelický a.v. kostol
Palúdzka“, liniová stavba v katastrálnom území Palúdzka

R OZ HOD N UT IE

Dňa 16.08.2016 podal navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Vlastimilom Hanulom — DELTA, Ziarska 604/6, 031
04 Liptovský Mikuláš návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkovacie
plochy — evanjelický a.v. kostol Palúdzka“, liniová stavba v katastrálnom území Palúdzka.
Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.

Obec Bobrovec, príslušný stavebný úrad podľa 1 17 a * 119 ods.3 zák. Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a

5 písm.a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územně rozhodovanie, stavebný
poriadok a bývanie, prerokoval žiadost‘ stavebníka podľa 35 až 38 stavebného zákona,
zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posůdil námietky a vyjadrenia
účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podl‘a 39 a 39a ods.1,2 stavebného zákona, vydáva

rozhodnu tic

o umiestnení stavby „Parkovacie plochy — evanjelický a.v. kostol Palúdzka“, liniová
stavba v katastrálnom území Palúdzka.

Popis stavby:
Jedná sa o realizáciu spevnených a parkovacích plóch pred kostolom v Palúdzkej. Na

miestnych komunikáciách bude vykonaná rekonštrukcia tak, aby sa odstránila barierovosť,
budú opravené prepadnuté miesta po kanalizácii a popraskaný asfaltobetónový koberec bude
nahradený novým. Osvetlenie parkovacích staní bude zabezpečené jedným osvetľovacím
stožiarom s LED zdrojom.

Členenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súČasť
rozhodnutia
SO 01 Parkovacie plochy
SO 02 Verejné osvetlenie
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Technické údaje:
Vct-va A — začína na konci Vetvy B miestnej komunikácie a pokračuje smerom severným kde
sa napája na cestu 1/18. Celková dížka komunikácie je 94,91 m a šírka 5,5 rn. súčasťou bude
nový chodník di. 50,0 rn, šírky 1,5 m. na ľavej strane kornunikácie, pri vstupnej ploche do
kostola sa vybuduje nové parkovisko pre osobné vozidlá (5 ks parkovacích stání).
Vetva B — začína najestvujúcej miestnej komunikácii a pokračuje smerom východným kde sa
napája na Vetvu A - ul. Baranovská (bude zrealizovaná rekonštrukcia). Celková dlžka
komunikácie je 78,12 m a šírka 5,0 m. Súčasťou komunikácie budú aj nové dornové vjazdy a
prístupová komunikácia.
Vctva C — celková dlžka komunikácie je 31,31 m a šírka 5,0 m. Súčasťou komunikácie sú aj
pozdlžne parkoviská pre osobné vozidlá v počte 4 ks.
Vetva D — začína na vetve A miestnej komunikácie a pokračuje smerom západným kde sa
napája na vstup do kostola. Celková dlžka spevnenej plochy je 17,75 m a šírka 20,50 m.

Spósob dotcrajšieho využitia pozcmkov:
parc.č. KN-C 20 12/2, 20 12/1 (KN-E 2396/2), KN-C 2047 (KN-E 2403, 2425/9, 2402/1), KN-
C 2011 (KN-E 2402/1), KN-C 1839/2 (KN-E 208), KN-C 2008 (KN-E 2403, 2425/9) -

pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
Nevyžaduje sa

Dokumcntáciu prc úzcmné konanie vypracoval:
Ing. Jaroslav Straka, autorizovaný stavebný inžinier, 1984tAt4-21
Ján Zvolenský, elektrotechnik špecialista, 214 IZA 1998 EZ PA E2

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú ticto podmicnky:
Presné umiestnenie stavby podl‘a zakreslenia v situačnom výkrese. ktorý je

neoddelitel‘nou súčasfou rozhodnutia o umiestnení stavby
Stavba bude urniestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš v k.ú. Palúdzka.

Stavebný objekt je členený na vetvy A až D.
Vetva A - začína na konci Vetvy B miestnej komunikácie a pokračuje smerom

severným kde sa napája na cestu 1/18 na parc.č. KN-C 2047 (KN-E 2403, 2425/9, 2402/1),
KN-C 2012/1 (KN-E 2396/1), KN-C 2012/2.

Vetva B — začína najestvujúcej miestnej komunikácii a pokračuje smerorn
východným kde sa napája na Vetvu A - ul. Baranovská na pozemku parc.č. KN-C 2047 (KN-
E 2402/1), KN-C 2011 (KN-E 2402/1), KN-C 1839/2 (KN-E 208).

Vetva C — začína na Vetve B miestnej komunikácii a pokračuje srnerom východným,
kde sa napája na Vetvu A na pozemku parc.č. KN-C 2047 (KN-E 2402/1).

Vetva D - začína na vetve A miestnej komunikácii a pokračuje srnerom západným
kde sa napája na vstup do kostola na pozemku parc.č. KN-C 2047 (KN-E 2402/1), KN-C
2008 (KN-E 2403, 2425/9).

Napojenic na rozvodné sictc:
Odvedenie — odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom 3 %
a pozdlžnym sklonom terénu. Povrchové vody budú z cesty odvedené do uličných vpustí
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ahlbkovú drenáž, pomocou priečneho a pozdÍžneho sklonu. Uličné vpuste budú napojené na
hlbkovú drenáž a vsakovacie jamy.
Vereiné osvetlenie — parkovacie miesta v lokalite Evanjelického a.s. kostola v Palúdzke budú
osvetlenéjedným osvetľovacím stožiarom s LED zdrojom. Napájacím bodom pre
osvetl‘ovací stožiar bude póvodná sieť verejného osvetlenia ovládaná a istená v RVO —

z najbližšieho betónového stlpa zo svietidla VO sa napojí nový bod. (KN-C 2047 (KN-E
2402/l, KN-E 2425/9), KN-C 2008 (KN-E 2403)).

Napojenie na komunikačnú sieť:
Vetva A a Vetva B sa bude napájať na štátnu cestu 1/18 Ružomberok — Liptovský Mikuláš.

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie:
- Dodržať ustanovenia STN 73 60 05.
- Projektovú dokumentáciu dopracovaf v súlade s * 9 vyhlášky č. 453/2000 Zb.,

s vyhláškou MZP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, * 46
ods. 1 až 9 a v súlade s pripomienkami dotknutých účastnĺkov konania.

Požiadavky vyplývajúcc zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo
STN:
- Križovanie, resp. súbehy s inžinierskymi sieťami budú riešené v zmysle priestorovej
normy STN 73 6005 a súvisiacich predpisov.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadat‘ o vytýčenie všetkých podzemných
inžinierskych sjetí, ktoré můžu byt‘ predmetnou stavbou dotknuté.
- V prípade spůsobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób túto uhradif‘ podľa
platných právnych predpisov a všetky novo vzniknuté škody uviesf do původného stavu.
- Dodržať prislušné bezpečnostně predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác,
vrátane zabezpečenia pešieho prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam.
- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá
může mat‘ vplyv na rozvoj ůzemia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná bez
predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovisk dotknutých orgánov a organizácií:
- je potrebné zapracovat‘ požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov do PD pre

ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia).

Ostatně požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orpánov:
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 22.09.20 16 konštatuje:
súhlasi so projektovou dokumentáciou stavby „Parkovacie plochy evanjelický a.v. kostol
Palúdzka, Liptovský Mikuláš“ v investorstve mesta Liptovský Mikuláš.
Podl‘a platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2O1ONZN
dňa s účinnosfou dňom 1.1 .2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná stavba nachádza v
urbanistickom bloku „ obytné územie s prevahou rodinných domov“.
Prevládajúcim funkčným využitím je formujúce typický obraz prostredia charakteristický
nízkopodlažnou zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej
zelene súkromných záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.
Najmä: rodinné domy, rodinné domy s integrovanými zar. OV, zariadenia občianskej
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vybavenosti slúžiace pre obsluhu pril‘ahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva,
zdravotníctva, verejného stravovania, kultúry, športu a rekreácie, kostoly,.. .Prípustné je
funkčné využitie vbodne doplňajúce prevládajůci charakter prostredia, zvyšujúce jeho
polyfunkčnost‘ s ciel‘om uspokojit‘ potreby bývajúcich, s důrazom na minimalizáciu
negatívnych vplyvov na obytné prostredie. Prípustnými sú zariadenia technickej
infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej
dopravy, plochy upravenej zelene,...
Projektová dokumentácia stavby „Parkovacie plochy evanjelický a.v. kostol Palúdzka,
Liptovský Mikuláš“, spracovaná spol. EKOSTAVING Liptovský Mikuláš v apríli 2016V nie
je v rozpore s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a
doplnkov. Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy vo vyjadrení pod č.
ZPD-2016/05665-O2JVY zo dňa 30.08.2016 súhlasí s vydanim územného rozhodnutia na
predmetnú stavbu. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia verejného
osvetlenia mesta Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia
verejného osvetlenia je potrebné požiadat‘ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odhor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
rozhodnutie pod č. OU-LM-OSZP-2016/10643-002-CEN zo dňa 03.10.20 16— orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia.
Z pohl‘adu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán
požaduje: pri realizácii stavby volit‘ mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave
$ ciel‘om predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodársh‘a vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2016/009341-002-MA
zo dňa 15.08.20 16 súhlasi za dodržania nasledovných podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky stavby, sa bude nakladať
v súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR Č. 79/20 15
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúce
vyhlášky a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

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

- Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo
stavby a zabezpečit‘ ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na
vzniknutý odpad prípadne mým vhodným spósobom, ktorý nebude ohrozovaf životné
prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážat‘.

- Zodpovedná osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie je povinná nakladať
s odpadmi z rekonštrukcie komunikácie v súlade s 77 odst. 3,4 Zákona NR SR Č.
79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2016/9340—2JMk zo dňa 17.08.2016 dáva
nasledovné vyjadrenie — z hľadiska vodohospodárskeho s umiestnením stavby súhlasíme.
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Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia pod č. OU-LM-OKR
2016/001665-073 zo dňa 20.10.2016 vydáva záväzné stanovisko k predloženej
dokumentácii, z hI‘adiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním
územného a stavebného rozhodnutia.

Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš vo vyjadrení
pod č. ORHZ-LMI-608/2016 Zo dňa 22.08.20 16 súhlasí bez pripomienok. V rámci
výstavby a rekonštrukcie je potrebné rešpektovať jestvujúce zariadenia na dodávku vody na
hasenie požiarov — odberné miesta.

Okresný úrad Žilina vo vyjadrení pod č. OU-ZA-OCDPK-2016/042368/2IBIL zo dňa
11.01.2016 súhlasí za predpokladu stým, že v územnom rozhodnutí bude stavebník
zaviazaný dodržaním nasledovných podmienok:

- spósob úpravy pripojenia vetvy ‚.A“ na cestu 1/18 (nakorko sa ide šírkovo upravovať
+ chodník pre pešich) je potrebné konzultovať So správcom a následne požiadať o
povolenie tejto úpravy tunajší cestný správny orgán v zmysle *-u 3b cestného zákona,
rovnako je potrebné požiadať o určenie dočasného dopravného značenia na ceste
1/18,

- v prípade zásahu do cestného telesa, resp. užívania cesty 1/18 mým než obvyklým
spósobom je stavebník povinný požiadat‘ o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie v zmysle *8 cestného zákona,

- rešpektovat‘ podmienky súhlasného stanoviska správcu cesty 1/18 - Slovenskej správy
ciest č.8072/20 16/6470/28985 zo 04.10.2016,

- realizáciou úpravy vetvy „A“ predovšetkým v mieste jej pripojenia na cestu 1/18
nesmie v žiadnom prípade dójsť k ovplyvneniu jej odvodnenia,

- v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste 1/18 počas realizácie
stavebných prác je potrebné podat‘ žiadosf o vydanie povolenia na uzávierku cesty na
tunajší cestný správny orgán v zmysle *7 cestného zákona, (spracovat‘ projekt
dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným
inžinierom...),

- pripadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad
Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rcgionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš v záväznom stanovisku č.
2016/01658-02/343-Ing. Vrabec zo dňa 09.09.20 16 konštatuje:
Upozorňujem Vás na skutočnost‘, že navrhovaná stavba Parkovacie plochy - evanjelický a. v.
kostol Palúdzka, Liptovský Mikuláš bude budovaná v blízkosti obytnej a oddychovej zóny
mesta Liptovský Mikuláš, čo bude mať za následok možné negatívne ovplyvnenie obytného
a oddychového prostredia v okolí budovanej stavby. Aby bob obytné a oddychové
prostredie čo najmenej narušené, je potrebné sa zameraf počas výstavby hlavne na:

- ochranu proti hluku a vibráciám (nasadenie vhodných strojov a dopravných
prostriedkov)

- zamedzenie vzniku nadmernej prašnosti (kropenie, opbachovanie)
- ochrana proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z dopravy
- ochranu proti znečisťovaniu komunikácií a chodníkov (umývaním a čistením

verejných komunikácií pri vjazde mechanizmov zo staveniska na miestnu cestu)
- zamedzenie spal‘ovania niektorých druhov odpadov na stavenisku a v okolí
- ochrana proti znečisťovaniu podzemných a povrchových vád
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- ochrana každej zelene, kríkov stromov, ktoré neprekážajú vlastnej výstavbe a sů
v blízkosti stavby
Dodržaním horeuvedených technických a prevádzkových opatrení je predpoklad, že sa
zminimalizujú negatívne ovplyvnenia životného prostredia počas budovania navrhovanej
stavby na okolité obytné a oddychové prostredie.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., vo vyjadrení pod č. 4433/2016/MH zo dňa
22.08.2016-: S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v
našej správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti.
Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe
predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).

- Investora žiadame, aby minimálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác
dohodol s našou spoločnosťou 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 použit‘ 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 certifikátov a odsúhlaseni s
prevádzkovatel‘om je možné použif aj výrobky mých výrobcov splňajúce požadované
vlastnosti.

- Pri výstavbe uličných vpustí a drenáže žiadame dodržať ochranné pásmo verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 mod
vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je
potrebné realizovať v zmysle SYN.

- 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.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, pod č. ASMDpS
1-1509/2016 zo dňa 10.10.2016 súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa
priloženej projektovej dokumentácie - bez pripomienok.

Vercjnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, vo vyjadrení č. 94-37/2016 zo dňa
31.10.2016 konštatuje: Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou vypracovanou v
rozsahu pre územné konanie Vám oznamujeme, že nemáme pripomienky k PD a súhlasíme
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

Strcdoslovenská energetika — distribúcia a.s. Žilina vo vyjadrení Č. 4600027481 zo dňa
12.09.20 16 súhlasí s nasledovnými podmienkami:
- V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podpemé
body nadzemného vedenia NN v správe SSE-D, a.s.
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem SYN. (NN vzdušné vedenie od krajného
vodiča na každú stranu 1. meter,)
- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných
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bodov a cetistvosť uzemňovacej sústavy.
- 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
p.Fiačan tel: 041/5 196650, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka pripadne na kópiu
tohto vyjadrenia.
- V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení
zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s.Zilina.
- V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor
min. I meter od podpemých bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem SYN a predpisov.

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit‘, že v danej lokalite sa móžu nachádzat‘ aj vedenia
treiích osób.
- Platnosť tohto vyjadreniaje 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnost‘ pri zmene údajov. na základe ktorých boto vydané (zmena lokality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6611622500 zo dňa 23.08.2016 — k uvedenej stavbe
dávame nasledovné stanovisko - dójde do styku so siefami elektronických komunikácií
spoločnosti Slovak Telekom. a.s. aialebo DIOl SLOVAKIA. s.r.o.. Slovak Telekom a.s.
a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. požadujú zahmúf do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného ovolenia Všeobecné podmienky
ochrany SEK. ktoré sú neoddeliteľnou súčasfou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
jovinný rešpektovať nasledovné:

- 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 zo ochrane proti
rušeniu

- Vyjadrenie stráca platnost‘ uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
pripade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti. účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa 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, as. alatebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosf Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podrnienok ochrany aJebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sjeti:
Ján Bábal, jan.babaU‘ätelekom.sk, +421 444328456

- V zmysle * 66 ods 7 zákona č. 351/2011 Z z o elektronických komunikáciách sado
projektu stavby musí zakresliť 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 uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovat‘
prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí flgurovať
podmienka ST, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
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telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Varní definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sjet‘, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, as. aialebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečif nadzemnú sief
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.
V prípade. že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dóvodov pokračovať po Lom. ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný
zastavLt‘ zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred rcalizáciou výkopových
prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie poloha SEK spoločnosti Slovak
Telekom. a.s. a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tornu, že na
Vašom záujmovom území sa můžu nachádzaf zariadenia mých prevádzkovatel‘ov.
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák
Telekom. a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnost‘ vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovuk Telekom a.s. 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 aleboju odovzdáte technikovi:

Ján Babál,jan babal@telekom sk, +421 444328456,0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Stavebník alebo ním povercná osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia.
Ziadatel‘ může vyjadrenie použit‘ iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadatel‘ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovat‘, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spobočnosti Slovák Telekom, a s.
Žiadatel‘a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel‘nosf na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnif aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovatel‘ negarantuje geodetická presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadatel‘a povinnosti požiadať o vytýčenie
Príbohy k vyj adreniu

o Všeobecné podmienky ochrany SEK
o Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecně podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so

SEK Slovak Telekom,a.s. aialebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí. je stavebník po konzultácii so zamestnancorn
Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok
určených zamestnancom Sbovak Telekom,a.s.

• Vvpracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia tebekomunikačného vedenia
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• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia telekomunikačného vedenia

• V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce
súvisiace s preložením sjeti (alebo vybudovanim telekomunikačnej
prípojky) iba zmluvný partner Ján Potančok, teletandem@mail t-com
sk, 0903409880

UPOZORNENIE V káblovej ryhe sa může nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
různou funkčnosťou.

2. Pri akýchkol‘vek prácach, ktorými můžu byť obrozené alebo poškodené
zariadenia, je žiadatel‘ povinný vykonat‘ všetky objektívne účinné ochranné
opatrenia tým, že zabezpečí:

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu,

• Preukázatel‘né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať
zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a
tiež s podmienkami, ktoré bolí na jeho ochranu stanovené

• Upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od
vyznačenej polohy na povrchu terénu

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu
vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr hlbiace stroje)

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek
ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu
od vyznačenej polohy zariadenia

• Zhutneme zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne

číslo 12129
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z důvodu,

že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o.
nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané
bez ich vedomia)

UPOZORNENIE V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšíť, alebo znižiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť
ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodržat‘ platné predpisy podl‘a SIN 73 6005 pre priestorovú úpravu
vedení v plnom rozsahu

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/22629-
2/91671/FUR zo dňa 28.11.2016 konštatuje: k predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad
Zilina v konaní podl‘a stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska
záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej
5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, ktorý vykoná odborný dohl‘ad
stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických
nálezov.
Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších
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architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných
nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘
Krajskému pamiatkovému úradu Zitina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení
a ponechat‘ ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Národná dial‘ničná spoločnosť, a.s., v stanovisku pod č. 11613/134236/30203/2016 zo dňa
13.12.2016 konštatuje: Vzhl‘adom na vyššie uvedené NDS súhlasí s realizáciou predmetnej
stavby za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- stavba bude zrealizovaná v sůlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a
normami SYN a v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou.

- počas realizácie stavebných prác nesmie dójsf k akejkoľvek škode na nehnuteľnostiach
patriacich do vlastníctva NDS.
- stavebník bude pri realizácii stavby rešpektovať všetky pokyny Slovenskej správy eiest ako
správcu cesty l.triedy 1/18.

Národná dial‘ničná spoločnosť, a.s., v stanovisku pod č. 5224/123519/40201/2016 zo dňa
15.11.2016 konštatuje: NDS ako správca a vlastník diaľnice Dl v danom úseku preštudoval
Zaslané oznámenie. V popise stavby je uvedené, že predmetom projektu je riešenie
spevnenýeh a parkovacích plóch pred kostolom v k. ú. Palúdzka a rekonštrukcia miestnych
komunikácií v okolí kostola. K predmetnej stavbe neboli do dnešného dňa Zaslané žiadne
podklady na posúdenie a spripomienkovanie. Vzhl‘adom na túto skutočnost‘ NDS požaduje
zapracovať do územného rozhodnutia nasledovné pripomienky:

- V prípade, že zasahujete do ochranného pásma dial‘nice Dl v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov si požiadate o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
diaľnice Dl cestný správny orgán. ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len ..MDVRR SR‘) pred vydaním
územného rozhodnutia.

- Požadujeme predložiť ďalšie stupne projektovej dokumentácie na posúdenie.
Požadujeme aby ste všetky oprávnené požiadavky v plnom rozsahu rešpektovali a
pripomienky zapracovali do projektu.

- Ziadateľ bude rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie,
zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice Dl, ktoré je povinný vytýčíť pred
zahájením prác.

- Požadujeme aby stavebné práce nezasahovali do pozemkov diaľnice Dl.
- Zabezpečíte reatizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili

účastníkov cestnej premávky na diaľnici Dl.
- V prípade prác pri diaľnici Dl (pri pilieroch, mostných oporách a pod.) je potrebné

oznámif tieto práce NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš,
riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339. Je nutné dodržiavať
ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci ako aj usmernenia SSUD
8 Liptovský Mikuláš.

- Zabezpečíte, aby počas rea]izácie prác nebola ohrozená plynulost‘ a bezpečnosť
premávky na dial‘nici Dl a bol dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu
peších na dial‘nici Dl.

- Počas realizácie prác nesmie dójsť k poškodeniu diaľnice Dl ajej súčasti. Ak vznikne
škoda na majetku NDS. túto skutočnost‘ ste povinný bezodkladne oznámiť Stredisku
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správy a údržby dial‘nic 8 Liptovský Mikuláš a zároveň vzniknuté škody odstráni na
vlastné náklady.

- Začiatok a ukoněenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 8
Liptovský Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. Č.: 0903 417 339 a
bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSUD 8.

- Po ukončení prác investor zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté výstavbou boli
vrátené do póvodného stavu,

- V prípade doplnenia. alebo zmeny prác zasahujúcich do našich právem chránených
záujmov požadujeme tieto vopred predložit‘ NDS na posúdenie stým, že budete v
plnom rozsahu rešpektovaf naše oprávnené požiadavky.

Slovenská správa dest, Žilina v stanovisku pod č. 8072/2016/6470/28985 ze dňa
04.10.2016 konštatuje: Ssc ivsc Zilina s vydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenia stavby súhlasi za dodržania nasledovných podmienok:

- Požadujeme zdokladovať súlad navrhovanej stavby s platným UPN mesta Liptovský
Mikuláš.

- Prácami nesmie dĎjsť k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty J/IX ajej
príslušenstva.

- Prácami nesmie dójsť k znečisteniu štátnej cesty 1/18 ani k ohrozeniu bezpečnosti a
plynulosti premávky na ne]. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite
zabezpečiť jej očistenie.

- Ziadateľ zodpovedá za pripadné škody, ktoré vzniknú na vozovke v dósledku
stavebných práč.

- Stavebný materiál nesmie byť ani dočasne ukladaný na vozovku a na cestné teteso
štátnej cesty 1/18.

- Ziadatel‘ si nebude nárokovať pripadné škody vzniknuté z titulu prevádzky a údržby
štátnej cesty 1/18 /prach. hluk vibrácie, zimná údržba!.

- Počas realizácie práč požadujeme rešpektovat‘ pripadné pripomienky a požiadavky
zástupcu majetkového správcu štátnej cesty 1. triedy.

- Stavebné práce nesmú byt‘ vykonávané počas výkonu zimnej údržby štátnej cesty
I/l 8.

- Zahájenie stavebných prác požadujeme oznámit‘ min. 3 dni vopred.
- Projekt dočasného dopravného značenia je potrebné odsúhlasif s OR PZ ODI

Liptovský Mikuláš a požiadať o určenie Okresný úrad Zitina, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií.

- Prípadné zmeny PD požadujeme predložiť na posúdenie.

Slovenská správa dest, Bratislava v stanovisku pod č. 5691/2016/2320/35845 zo dňa
29.11.2016 konštatuje:
Predložená dokumentácia rieši úpravu existujúceho dopravného napojenia územia na cestu
1/18 a vybudovanie parkoviska k eXistujúcemu evanjelickému kostolu situovanému po řavej
cesty 1/18 Ružomberok - Liptovský Hrádek v zastavanom území mesta Liptovský Mikuláš,
kú. Palúdzka. Uprava dopravného napojenia územia zahtňa rozšírenie dvoch miestnych
komunikácii, ktoré sú napojené na cestu 1/18 eXistujúcimi križovatkami (styková. priesečná)
a zväčšením po[omerov napojenia uvedených miestnych komunikácii na cestu l!18.
Predmetná stavba parkoviska ako aj dopravné napojenie územia musí byt‘ v súlade s UPN
mesta Liptovský Mikuláš, čo žiadame preukázať. Riešené územie je napojené na cestu 1/18
čez 4 eXistujúce nevyhovujúce dopravné napojenia (nevyhovujúce rozhl‘adové pomery,
nedostatočné polomery napojenia, atd‘.). Z tohto důvodu žiadame navrhnúť len jedno
vyhovujúce dopravné napojenie, cez které bude napojené riešené územie na cestu 1/18. K
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vybudovaniu parkoviska a k napojeniu riešeného územia na cestu 1/18 sa vyjadríme po
predloženi dokumentácie, spracovanej v zmysle uvedených pripomienok a v súlade platnými
SIN a TP na úrovni zodpovedajúcej príslušnému stupňu PD autorizovaným inžinierom pre
dopravné stavby.

Slovenská správa ciest, Bratislava v stanovisku pod č. 6647/2017/2320/1637 zo dňa
17.01.2017 konštatuje: Predložená dokumentácia rieši úpravu existujúcich miestnych
komunikácii a vybudovanie parkoviska k existujúcemu evanjelickému kostolu situovanému
po ľavej cesty 1/18 Ružomberok - Liptovský Hrádok v zastavanom území mesta Liptovský
Mikuláš, k.ú. Palúdzka. Uprava zahtňa rozširenie dvoch miestnych komunikácii, ktoré sú
napojené na cestu 1/18 eXistujúcirni križovatkami (styková, pdesečná), obnovu ich asfaltovej
obrusnej vrstvy a zväčšením polomerov napojenia uvedených miestnych komunikácii na
cestu 1/18. Upravou miestnych komunikácü nedójde k Zásahu do konštrukčných vrstiev cesty
1/18.

- K predloženej doplnenej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
- Predmetná stavba parkoviska musí byť v súlade s UPN mesta Liptovský Mikuláš.
- Navrhované polomer napojenia upravovaných miestnych komunikácii na cestu

1/18 žiadame navrhnúť v zmysle SIN 73 6110 (Rmin = 7 m). Dopravným
Značením na ceste I/IS žiadame zamedziť vjazd na uvedenú miestnu komunikáciu
vozid]ám dlhším ako 9 m.

- Upravu miestnych komunikácii, dopravné riešenie navrhovaného parkoviska a jeho
napojenie na eXistujúce miestne komunikácie je potrebné spracovat‘ autorizovaným
inžinierom pre dopravné stavby v zmysle platných STN.

- Upravou existujúcich miestnych komunikácii nesmie dójsť k narušeniu
odvodňovacieho systému cesty 1/18.

- Začiatok a ukončenie prác žiadame min. 3 pracovně dni oznámif písomne na SSC
IVSC Žilina a telefonicky (Ing. Bačíková tel. č. 0903 892 148). Počas realizácie prác
požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu majetkového
správcu cesty I. triedy.

- Stavebné práce v dotyku s cestou 1/18 žiadame realizovat‘ mimo výkonu zimnej
údržby ciest.

- Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty 1/18.
Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a
upravené. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/18, ani na
priľahlom cestnom pozemku. V súvislosti s realizáciou stavby nesmie dójsf k
ohrozeniu bezpečnosti premávky na ceste I/IS.

- O určenie dopravného značenia, po odsúhlasení príslušným Dl PZ, je potrebné
požiadať Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK.

- S vvdanjm územného rozhodnutia a stavebného jovolenia stavby ..Parkovacie plochy
evanjelický a.v. kostol Palúdzka“ súhlasíme s podmienkou zapracovania prtpomienok
. 1. 2 a 3 do dokumentácie k stavebnému konaniu. všetkých pripomienok do
podmienok stavebného povolenia a ich rešnektovania pri realizácH stavby.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Podmienkam Slovenskej správy ciest, IVSC Zilina, Slovenskej správy ciest,

Bratislava, Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a
Národnej dial‘ničnej spoločnosti, a.s., sa vyhovuje vo výrokovej časti.

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

Odövodnenie
Dňa 16.08.2016 podal navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41,

031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Vlastimilom Hanulom — DELTA, Ziarska 604/6,
031 04 Liptovský Mikuláš - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkovacie
plochy — evanjelický a.v. kostol Palúdzka“, liniová stavba v katastrálnom území Palúdzka.
Uvedeným dňom bob začaté územné konunie.

Stavebný úrad výzvou pod č. URaSP 2016/05472—O2IMIC zo dňa 16.09.2016
stavebníka vyzval, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. mesto Liptovský
Mikuláš zastúpené Spoločným obecným ůradom územného rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši ako prislušný stavebný úrad podľa 117 zák. č. 50/1976
Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich
predpisov, S písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie podľa 29 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
územně konanie na dobu 30 dní alebo do doby doplnenia návrhu konanie premšil
rozhodnutím pod č. URaSP 2016/05472-03/MIC zo dňa 16.09.2016.

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznámil dňa
31.10.2016 podľa 36 stavebného zákona začatie územného konania a dňa 29.11.2016
vykonal ústne pojednávanie s miestnym zist‘ovaním. Vzhl‘adom k tomu, že na stavebný úrad
bob doručené stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia od Slovenskej správy ciest,
Bratislava, v ktorom žiadajú stavebníka o doplnenie žiadosti, dňa 07.12.2016 stavebný úrad
vyzval stavebníka v zmysle ustanovenia * 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na doplnenie podanej žiadosti a následne stavebný
úrad konanie prerušil. Po doplnení návrhu stavebný úrad vydal územné rozhodnutie.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby obsahoval doklady o vlastníctve
pozemkov, vydané a overené Správou katastra Liptovský Mikuláš. projektovú dokumentáciu
pre územně rozhodnutie.

Stavebnému úradu boli predložené súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov
a organizácii ato: Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta. Mesto Liptovský
Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, odd. cestnej dopravy. pozemných
komunikácii a verejných priestranstiev, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový
a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresný
úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva, Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového
riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotnictva Liptovský Mikuláš, Liptovská vodárenská
spobočnosť, a.s., LiptovNet a.s. Liptovský Mikuláš, IMAFEX s.r.o. Liptovský Mikuláš,
ENERGOTEL a.s., ALCONET, s,r.o., Liptovský Mikuláš, Ministerstvo Vnútra Slovenskej
republiky, centrum podpory Banská Bystrica, Ministerstvo obrany Sbovenskej republiky,
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agentúra správy majetku, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Stredoslovenská
energetika — distribúcia a.s. Žilina, SPP-distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s.,
Bratisiava, LMT, a.s., 02 Slovakia s.r.o.., Orange Slovensko a.s., Bratislava, Slovenská
správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Bratislava, Krajský pamiatkový úrad, Zilina, Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácii.

Jedná sa o realizáciu spevnených a parkovacích plóch pred kostolom v Palúdzkej, Na
miestnych komunikáciách bude vykonaná rekonštrukcia tak, aby sa odstráni]a barierovosť,
budú opravené prepadnuté miesta po kanalizácii a popraskaný asfaltobetónový koberec bude
nahradený novým.

Mesto Liptovský Mikuláš zastúpené primátorom mesta. príslušný stavebný úrad,
kornpletne posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa *37 stavebného zákona a zistil, že
umtestnenie 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-plánovacou
dokumentáciou uznesením Mestského zastupiteľstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho
záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením č.7NZN/2010 dňa
16.12.2010. v zneni neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu podl‘a * 47 a 48 stavebného zákona.

Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:
- výpisorn z listu vlastníctva Č. 4401 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym
odborom Liptovský Mikuláš dňa 03.02.20 16, výpisom z listu vlastníctva Č. 2990 vydaný a
overený Okresným úradom, katastrálnyrn odborom Liptovský Mikuláš dňa 11.07.2016.

P o ti Č e n i e
Podľa * 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolať. Odvolanie podľa * 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na obec Bobrovec prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41 Liptovský
Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
A.Kmeťa 17, 010 01 Zilina. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov v správnom konaní nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnost‘ móže byť
preskúmaná súdom.

ř—cL. ..2‘ ‚
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Doručuje sa
Ing. Vlastimilom Hanulorn — DELTA, Ziarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Národná dialničná spoločnosť as., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Vlastnici susedných nehnutel‘ností — doručuje sa vcrcjnou vyhláškou

Toto rozhoduutie má povahu vcrejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 zákona
Č. 50/1976 lb. a musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a obce Bobrovec. Posledný deň tcjto lehoty je
dňom doručenia. Súčasne musí byť obcou zverejncné aj mým spósobom v miestc
obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alcbo na doČasnej úradncj
tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Mestský úrad, útvar hlavného architekta
Mestský úrad, odbor ZP a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácii
a verejných priestranstiev. Liptovský Mikuláš
Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 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 SSOPaK, Vrbická 1993, 031
01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš
Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditel‘ov 1, 031 41
Liptovský Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt.
Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava
Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. . Zilina, 01047 Zitina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 03180 Lipt. Mikuláš
Ministerstvo obrany SR, správa nehnutel‘ného majetku a výstavby, Banská Bystrica
Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozernných komunikácii, Predmestská 1613,
01004 Zilina
Slovenská správa ciest. Investičná výstavby a správa dest. Martina Rázusa 104/A. 010 01
Zitina
Krajský pamiatkový úrad Žilina. Mariáneske nám. 19,01001 Zilina

Vyvesené v mieste stavby dňw Zvesené dňw

-g-0740h7 ‘
2-flZ19h7

Vyvesene dna‘ Zvesene dna‘

Oznámené mým spósobom (akým) .. dňa‘
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