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

Číslo: MsÚJÚRaSP 2017/00413-03/MIC V Liptovskom Mikuláši dňa 03.04.2017
Vybavuje: Ing. Andrea Michalkovů
Tel.: +421—044/5565345
E—mail: andrea.michalkova@mikulas.sk

VEREJ}JÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Nová micstna komunikácia — spojnica ul.
Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“, liniová stavba

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
podal dňa 23.01.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nová miestna
komunikácia — spojnica ul. Pišútovej a Domu služicb v Liptovskom Mikuláši“, liniová
stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemku parc. č. KN-C 222/2, 286/13, 231/2, 286/1, 286/4,
228/12, 230, 231/1, 241/1, 241/2, 286/9, 245, 224/2, KN-C 6553/5 (KN-E 6553) v k. ú.
Liptovský Mikuláš, Uvedeným dňom boto začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš príslušný stavebný úrad podřa * 120 zák. č.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
a 5 písm. W zák. Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné pláiiovanie, stavebný poriadok
a bývanie a 3a ods.4 zákona č.135/1 961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znei-ú neskorších právnych úprav prerokoval žiadosť stavebníka podl‘a 62 a 63 stavebného
zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto

Stavba „Nová miestna komunikácia — spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb
v Liptovskom Mikuláši“, líniová stavba, ktorá sa má nachádzať na pozemku parc. č. KN-C
222/2, 286/13, 231/2, 286/1, 286/4, 228/12, 230, 231/1, 241/1, 241/2, 286/9, 245, 224/2, KN-
C 6553/5 (KN-E 6553) v k. ú. Liptovský Mikuláš, sa podľa 66 ods. I stavebného zákona

p ov 01‘ u J e

Prc stavbu holo obcou Bobrovec vydané rozhodnutie o umiestneni stavby pod č.
MsU/URaSP 2016/03407-03/MIC dňa 24.11.2016.

Popis stavby:
Navrhovaná miestna komunikácia bude spájať Pišútovú ulicu s Domom Služieb

a zadnými traktami obchodných a reštauračných objektov stojacich na pešej zóne.
Komunikácia bude využívaná vozidlami bez obmedzenia skupiny. Komunikácia je
navrlmutá šírky 5,50 m v priamej trase s rozšírením v oblúkoch. Na ohaji je vozovka
lemovaná betónovými obrubníkmi so skosením vyvýšenými oproti úrovni vozovky o 8 cm.
Chodník pre peších je navrhnutý šírky 1,7 m, na vonkajšom ohaji je lemovaný parkovým
obrubnikom osadeným do úrovne dlažby pňl‘ahlého chodníka. Povrchové zrážkové vody
z vozovky miestnej komunikácie a priľahlých plóch budú odvedené priečnym a pozdlžnym



sklonom k okraju vozovky do uličných vpustí a následne do trativodov. Uličné vpuste budú
opatrené odlučovačom ropných látok.

Časť stavby chodníka, ktorá bude situovaná na pozemku parc. č. KN-C 286/9, 24 1/2,
24 1/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš sa podľa 66 ods. 1 zák. Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
povol‘uje ako stavba dočasná v zmysle nájomnej zmluvy č. 573/2016/Práv. zo dňa 27. 09.
2016 na dobu určitú: 30 rokov a to od 28.09.2016 do 28.09.2046. Zmluva bola uzatvorená
medzi prenaj(mateVom Vincentis, spol. s.r.o., Majoránová 64, 821 07 Bratislava a nájomcom
mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Čienenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť
rozhodnutia
- SO 01 — Cesty a spevnené plochy

Spůsob dotcrajšiebo využitia pozemkov:
Pozemok parc.č. KN-C 222/2, 286/13, 231/2, 286/1, 228/12, 230, 23 1/1, 241/1, 241/2, 286/9,
KN-E 6553 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok
parc. č. KN-C 245 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako ostatně plochy, ‚ parc.č. KN-C
224/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš je vedený ako záhrady.

Súhlas na použitie pol‘nohospodárskeho půdneho fondu pre stavbu vydal:
Stanovisko k pdpravovanému zámeru na poFnohospodárskej póde v k.ú. Liptovský Mikuláš
pod č. OU-LM-PLO 2016/008103-2/IVA zo dňa 11.07.2016.

Dokumcntáciu pre stavebně konanie vypracoval:
Ing. Ján Mudrik. 2513*Z*12, Designcraft, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vlastníctvo k nehuutel‘nosti preukázané:
pozemku parc.č. KN-C 222/2, 23 1/2, 245, 286/l, 286/1 3, výpisom z listu vlastníctva Č.

4401 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa
05,10.2016, vo vlastníctve: Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš,

pozemku parc.Č. KN-C 228/12, výpisom z listu vlastníctva Č. 4401 vydaný a overený
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 19.12.2016, vo vlastníctve:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 ‚ Liptovský Mikuláš,

pozemku pare.č. KN-C 230, 231/l, výpisom z listu vlastnictva Č. 4131 vydaný a
overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo
vlastníctve: Zilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Zilina ‚ správca: Liptovská knižnica
Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

pozemku parc.č. KN-C 241/1, 241/2, 286/9, výpisom z listu vlastníctva Č. 8100 vydaný
a overený Okresným ůradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016, vo
vlastníctve: Vincentis, spol. s.r.o., Majoránová 64, Bratislava

pozemku parc.č. KN-E 6553 výpisom z listu vlastníctva Č. 7123 vydaný a overený
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 05.10.2016. vo vlastníctve:
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

pozemku parc.č. KN-C 224/2 výpisom z listu vlastníctva Č. 8203 vydaný a overený
Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dita 05.10.2016, vo vlastníctve:
Jaroslav Petran, Námestie Osloboditerov 63/4, Liptovský Mikuláš

- Bola doložená:
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená medzi budúcim predávajúcim Zilinský

samosprávny baj a budúcim kupujúcim Mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 16.03.20 16



- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená medzi budúcim predávajúcim Jaroslav
Petran a budúcim kupu júcim Mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 22.09.2016

- Nájomná zmluva uzatvorená medzi nájomnom mesto Liptovský Mikuláš
a prenajímateľom Vincentis, spol. s.r.o..

Na uskutočncnie stavby sa urěujú tieto podmienky:
- PodFa rozhodnutia o umiestnení stavby „Nová miestna komunikácia — spojnica ul.

Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“, líniová stavba ktoré vydalo
obec Bobrovec dňa 24.11.2016 rozhodnutím č. MsUJURaSP 2016/03407-03/MIC.

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbaf o ochranu zdravia osób na stavenisku.

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

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

- Stavba bude ukončená do 36 mcsiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

- Spůsob uskutočňovania: dodávateľsky, firmou na základe výsledku výberového
konania. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v termíne do 15
dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečif vytýčenie stavby fyzickou osobou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti
autorizovaným geodetom a kartografom a vytýčenie predložiť na stavebnom úrade.

- Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri
kolaudácii.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viesf stavebný
denník.

Podrobnejšic požiadavky na zabczpečcnic ochrany záujmov spoločnosti, najmü
z hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšic
podmienky z hl‘adiska architektúry:
— Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych

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

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

— Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označit‘ a zabezpečit‘ tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.

— Uloženie nepotrebnej výkopovej Zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasit‘ s Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o ZP, úsek 5501-I

— Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
SSD.

— Na stavbe musí byt‘ k dispozícH dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby.

— S odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladat‘ v súlade So
zákonom č. 223/200 1 Z. z. v znení neskorších predpisov.

— Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.



V prípade poškodenia je stavebník povinný urobit‘ nápravu, prípadne vzniknutú škodu
uhradif podt‘a platných predpisov.

— Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na pril‘ahlej komunikácii, je potrebné
zabezpečiť jej ochranu pred znečistením.

— Odvedenie dažd‘ových vůd z pozemku a zo stavieb riešif tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susednej nehnuteľnosti..

— Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta.
Dodržat‘ ochranné pásma, SIN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzať tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.

— Križovanie sjetí realizovaf v zmysle príslušných SIN.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
- Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodársh‘a

v stanovisku pod č. MsU/ZP-2017/01283-02/Smt zo dňa 01.03.2017 oznamuje, že
nakoFko podmienky uvedené v stanovjsku pod Č. ŽP-2017/01283-02/Smt zo dňa
17.05.20 16 boli splnené orgán ochrany prírody považuje požiadavku o zmenu
stanoviska za bezpredmetnú.

Mesto Liptovský Hrádok v rozhodnuti pod č. R2016/007574VM zo dňa 30.11.2016
vydáva súhlas na výrub stromov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2017.

- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostrcdia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyj adrení pod č.
ZPD-2016/03505-002/LEN zo dňa 25.04.2016 súhlasí s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia bez pripomienok.

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaKaŽP vo
vyjadrení pod Č. OU-LM-OSZP-2016/11295-002-CEN zo dňa 21.10.2016 nemá
námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „Nová
mjestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláš?‘,
na parcelách č. KN-C 222/2,222/1,286/13,231/2,231/1,228/7,286/4v k.ú. Liptovský
Mikuláš. podl‘a predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej
spoloČnosťou DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948,031 01 Liptovský Mikuláš v
03/2016.

- Navrhovaná stavba je situovaná v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, na území, kde
platí 1. stupeň územnej ochrany. 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 s
cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo
vyjadreni pod č. OU-LM-OSZP-2016/005688-002-MA zo dňa 04.05.2016 súhlasi za
dodržania podmienok: S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky, sa
bude nakladat‘ v súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve a s
vypracovanou projektovou dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
- 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
(zbemé suroviny, mobilné zarjadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov príp.



bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné
vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov ze stavby a zabezpečiť ho zbemou
nádobou (napr. veFkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad pripadne mým vhodným
spósobom, který nebude ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska Imed‘
odvážať.

- Prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z ORL a jeho
odovzdanie oprávnenej osobe na nakladanie s ním.

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodncj
správy v rozhodnutí pod č. OU-LM-OSZP-SVS-2017/000537-OO3ÍLi zo dňa
16.02.2017 povoľuje wpúšťanie véd z povrchového odtoku z miestnych komunikácii
vyčistených v odlučovači ropných látok v počte 6 ks, ktoré nadobudlo právoplatnost‘
dňa 29.03 .2017.

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a Iesný odbor, v stanovisku pod č.
OU-LM-PLO 2016/008103-2/IVA zo dňa 11.07.2016 s navrhovaným zámerom stavby
na pol‘nohospodárskej póde súhlasí a dodržania týchto podmienok:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pódu, na ktorú bob vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín

- Vykonat‘ skrývku humózneho horizontu pol‘nohospodárskej půdy do min hlbky 15 cm
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemkov pare
č C KN 224/2 vo vlastnictve Jaroslava Petrana, Námestie Osloboditeľov 63/4,
Liptovský Mikuláš

- Po realizácü výstavby za účebom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podl‘a * 3 ods 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na ostatnú plochu s
predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného
čísla na stavbu lak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia1 a tohoto stanoviska
Zmenu druhu pozemku vykoná Oknesný úrad Liptovský Mikuláš. katastnálny odbor.

- Okresné riaditeľsh‘o Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
v stanovisku pod č. ORHZ-LM1-351/2016 zo dňa 12.05.2016 súhlasi bez pňpomienok.
V rámci stavby je potrebné rešpektovaf jestvujúce zariadenia na dodávku vody na
hasenie požiarov — odbemé miesta.

- Okrcsné riaditeFswo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát vo
vyjadreni pod č. ORPZ-LM-ODI-119-046/2016 zo dňa 07.06.2016 súhlasí s projektom
za dodržania podmienok:
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 premávke
a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
Ziadatel‘ zodpovedá za funkčnost‘ a správnosť dopravného značenia /zariadenia/,
Práce je potrebné realizovat‘ v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej
dotknutá bezpečnost‘ a plynulosf na dotknutých komunikáciách,
Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámit‘ na ODI OR PZ Liptovský
Mikuláš, tel.: 0961453511 alebo 0961453510,
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť trvalé a dočasné
dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanovif dodatočné podmienky, abebo



uložené podmienky zmenif, ak si to vyžiada bezpečnosf a plynulosť cestnej premávky,
alebo verejný záujem

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia v záväznom
stanovisku pod č. OU-LM-OKR-2016/001665-048 zo dňa 27.04.2016: pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „Nová miestna komunikácia - spojnica ul.
Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“ z hL‘adiska civilnej ochrany.
Identifikačné údaje stavby:
Názov stavby : Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb
Miesto stavby: Liptovský Mikuláš
Investor: Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a
súhlasí s vydanim územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Nová
miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovcj a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“.

- Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2016/11582-
2/35361JFUR zo dňa 11.05.2016 - K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Zilina
v konaní podl‘a stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hl‘adiska
záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu napr. objektu,
kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky,
pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález
okamžite ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, najneskór na druhý pracovný
deň po nájdcni a ponechat‘ ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom.

- Vercjnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pod Č. 437/2016 zo dňa 11.08.2016 —

náhradná výsadba - Ako správca zelene na území mesta Vám určujeme 5 ks Platan
javorolistý Platanus acerofilia ako náhradnú výsadbu pri realizácia stavby s názvom
Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišúta a Domu služieb v Liptovskom
Mikuláši“ za výrub 5ks drevín

- Náhradná výsadba . Platan javorolistý “ Platanus acerofilia, obvod kmeňa - min.l9cm
výška stromu - min. 250 cm koreňový bal

- Miesto výsadby: ul. Hurbanova /vď prílohai
- Spósob výsadby
- Výsadba dreviny s balom rovina, svah do 1:5, D balu do 500 mm + výmena substrátu

100%
- Zakotv. dreviny 3 a viac kolmi pri D kolov do 100 mm pri dľžke kolov do 2 m
- kól drevený dlžka 2m
- drenážna rúra pnem, do 3Omm 5. vymodelovanie závlahovej misy

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 3943/2016/MH zo dňa
26.07.20 16 - s predloženým projektom súhlasíme s týmito pnipomienkami:

- V záujmovom území stavby sa nachádza vcrejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
správe, ako aj vodovodné a kanalizačné pdpojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Trasu
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime pred začatím výstavby na základe
predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).

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

- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na reviznych kanalizačných
šachtách žiadame upravit‘ do výšky budúcej nivelety spevnených plóch.



- Fn výstavbe uličných vpustí, odvodnenia a trativodu žiadame dodržat‘ ochranné pásmo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., tj. min.
1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú shanu. Križovanie sletí je
potrebné realizovať v

- zmysle SIN.
- V prípade, že pri realizácH 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 pred zásypom uličných vpusti, odvodnenia, trativodu

a verejného osvetlenia žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt — Ing. Rán
tel. Č. 0908/916580, p. Hričák telč. 0905 701 932.

- Imafex, spol. s.r.o., vo vyjadreni pod č. JK-VY-20160503_3 zo dňa 03.05.2016
- V oblasti realizácie stavby prebieha územně konanie na pripojenie OD Central k našej

metropolitnej optickej sieti. Optická sjet‘ budeme viesf cez parkovacie plochy, pnípadne
zelený pás, súbežne s pripravovanou cestnou komunikáciou. Požadujeme na mieste
križovania našej siete s komunikáciou umiestnit‘ PVC chráničku Dl 10 mm.

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pod č. 4600024672 zo dňa 30.05.2016
v stanovisku uvádza:

- V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš sa podľa Vami predložených
mapových podkladov (v smere od par 286/4 k parcele 222/2) nachádzajú podzemné NN
vedenia. Zabeslenú orientaČnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom
výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV
vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN
vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochraimé pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem SIN (VN
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné
vedenie od krajného vodiča na každú stranu I .meter, VN a NN zemné káblové vedenie
na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvost‘
uzemňovacej sústavy

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

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
objednávky vytýči určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska

- Fn manipulácü mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení. ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezpnostnednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednat‘ postup prác na pníslušnom pracovisku, kontaktná osoba majster Strediska
údržby LM

-
p. Fiačan .. tel. 041/519 6650.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí
realizátor prizvaf zástupcu $SE - D, a s. z pracoviska Technická príprava a RP na
kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu
tohto vyjadrenia

- V súbehu a knižovaní zemných káblových vedení žiadame dodržat‘ manipulačný priestor
min 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštmkciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

- Zároveň si Vás dovořujeme upozomiť, že v danej lokalite sa móžu nachádzaf aj
podzemné vedenia tretích osób.



- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia

- Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod Č. 6611627256 zo dňa 17.10.2016
- Dójde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti

Slovak Telekom, a s aialebo DIOl SLOVAKIA, s r.o.
- Slovak Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zahmúť do podmienok

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia. Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel‘nou
súčast‘ou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 351/2011 Z. z. ) a
zároveň je potrebné dodržaf ustanovenie *65 zákona č 351/2011 Z. Z. O ochrane proti
rušeniu

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v pripade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podat uvedenú žiadosť je v kolizä so SEK Slovak Telekom,a. s. alatebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), i‘ zvat‘ spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostrednictvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sjeti Ján Babál, jan
babal@telekom sk, +421 44 432845

- 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 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 preložit‘ zrealizovat‘
prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadatel‘a, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 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 sief, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a‘alebo
DIOl SLOVAKIA, s r o.. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú siet‘
proti poškodeniu alebo namšeniu ochranného pásma

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinnosti
podľa * 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom zneni.

- V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovaf po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost‘, je povinný zastavit‘
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Fred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadaf o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia mých
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie
od prevádzkovateľov týchto zariadení



- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na

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

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

Babál,jan babaltelekom 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 podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovať, prenajímať

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit‘ nehnutePnosť na

verejnú elektronickú komunikačnú sjet‘ úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplníť aj telekomunikačnú pripojku

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosf poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadatel‘a povinnosti požiadaf o vytýčenie

- Príbohy 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 žiadosf, je v kolízH so SEK

Slovak Telekom,a.s. alalebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného

pásma týchto sjetí, je stavebník po konzukácii so zamestnancom Sbovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečíť:

- Ochranu alebo pre]oženie sžetí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Sbovak Telekom,a. s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmew Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s

preložením sietí (alebo vybudovanim telekomunikačnej pdpojky) iba zmluvný partner

Ján Potančok, teletandemmail t-com sk, 0903409880
- UPOZORNENIE V káblovej ryhe sa může nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s

různou funkčnosťou
- Pri akýchkol‘vek prácach, ktorými můžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je

žiadateľ povinný vykonat‘ všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:

- Pred začatim zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

terénu,
- Preukázatel‘né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 5

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené

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

- Upozomenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatmosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie



(napr hÍbiace 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 jebo zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefómw číslol2l29

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z důvodu, že spoločnost

Slovák Telekom, a.s, a DIOl SLOVAKJA, s r o nezodpovedajú za zmeny priestorového

uloženia zariadenia vykonaiié bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížit‘ krytie

tel káblov je toto možné vykonaf len so súhlasom povereného zamestnanca ST

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je

potrebné si podat‘ žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk),

- Ziadame dodržat‘ platné predpisy podl‘a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v

plnom rozsahu.

- SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/27603/PP/Hn/2016 zo dňa 18.05.2016 - V záujmovom

území sa nachádzalnachádzajú. Orientačné znázomenie trasy plynárenského

zariadenialumiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázomenie“) je

prílohou tohto stanoviska.
- Orientačně znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia aJalebo realizácie stavby

aialebo výkonu mých činností
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z

o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(d‘alej len „Zákon o energetike“) SUHLASI s vydaním stavebného povolenia na vyššie

uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok.
- VSEOBECNE PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania mých činnosti, je

stavebník povinný požiadat‘ SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských

zariadení na základe pisomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ na adresu SPP -

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava, alebo

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D

(www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho

prevádzky Walebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie

plynárenských zariadení do vzdialenosti I OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne

I hodinu,
- stavebník je povinný oznámif začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p Dušan Boroš, tel Č +421 52 242 5201) najneskór

7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosf plynárenských zariadeni počas realizácie

činností z důvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najma výkonu

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný realizovaf výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s SIN 733050 až

po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadeni výhradne ručne bez použitia

strojových mechanizmov,



- ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uboženia

výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika,

- pristup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a

manipulácia s nimi je prisne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzfahuje vydané

povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odluytia

zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili

jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny ůrovne terénu požadujeme

všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potmbia, musí byt‘

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D může pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských

zariadení podat‘ podnet na Sbovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktorá je oprávnená za

porušenie povinnosti v ochrannom alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia uložiť podľa ustanoveni Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-E až 150

000,- E,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,

Stavebného zákona a mých všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia

Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadnif existenciu plynárenských zariadeni

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN

73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle *79 a *80

Zákona o energetike umiestňovat‘ nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a

pod, ‚

- OSOBIYNE PODMIENKY:
- Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca komunikácie prizvať pracovníka

teclmickej kontroly a diagnostiky Zilina ku kontrole tesnosti (p. Ing Peter Vrzgula

044/6265611, 0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn.

rozvodu.
- Poklopy plyn. zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli spristupnené.

- TOV SÜD Slovakia, s.r.o. v odbomom stanovisku pod č. O998/3O/16JBT/OSOK zo

dňa 09.05.2016 konštatuje: Pri inšpekcii vykonanej dňa 09,05.2016 boji zistené

nasledovné nedostatky.
- Pri použití vvrovnávacieho prstenca nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do

šachty podľa Čl. 37 SYN 74 3282, čo nie je v súlade s 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm.

e) vyhl. MZP SR Č. 453/2000 Z. z.
- V technickej správe nie je údaj o jestvujúcich ochranných pásmach

eLektroenergetických zariadení, čo nie je v súlade s * 9 ods. I písm. b) bod 4 vyhl. MŽP

SR Č. 453/2000 Z. z.
- Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle 14 ods. I písm. d)

zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto
- odborné stanovisko:



- Projektová dokumentácia spÍňa požiadavky bezpečnosti technických zaňadení po

odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 a 2
- Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
- Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- Upozomenie:
- Bob by vhodné aby projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému

konaniu obsahovala úpravy a riešenia predpísané z hľadiska splnenia základných

požiadaviek na stavby (mechanická odolnosť a stabilita).
- Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určit‘ zásady technických,

organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci podľa vyhl. MPSVR SR Č. 147/20 13 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Poznámka:
- TUV SÜD Sbovakia s.r.o. móžc vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC

17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v

nej inštabované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení

(v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb).
- Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmicnok:
- Nedostatky a upozomenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú

dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.
- Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzt‘ahujú len k

posudzovanej dokumentácü. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TUV SUD

Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

Rozhodnutic o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie ncnadobudne právoplatnosť v zmysle * 52

ods. I zák. č. 71/1 967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa,

kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámit‘ stavebnému úradu a požiadat‘ s prislušnými dokladmi o vydanie

kolaudačného rozhodnutia, nakol‘ko končenú stavbu možno v zmyslc ustanovenia * 76

stavebného zákona užívat‘ len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle * 70 stavebného zákona záväzné pre právnych nástupcov

konania.

Odóvodnenie:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš podal

dňa 23.01.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nová miestna

komunikácia — spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši“, líniová stavba,

ktorá samá nachádzaf na pozemku parc. č. KN-C 222/2, 286/13, 23 1/2, 286/1, 286/4, 228/12,

230, 231/t, 241/1, 241/2, 286/9, 245, 224/2, KN-C 6553/5 (KN-E 6553) v k. ú. Liptovský

Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad ozrjámil verejnou vyhláškou zo dňa 07.02.2017 začatie konania a

upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sů mu pomery v danej
bokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej

lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v



predmetnej veci stavebné povolenie.
Oznámenie o začatí konania boto riadne doručené všetkým známym účastníkom

konania. V priebehu konania neboli podané námietky od účasmikov konania.
Dňa 16.02.2017 podal podanie Lukáš Vojtuš, Združenie domových samospráv,

Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava. v ktorom sa domáha účastníctva v stavebnom konaní,
následne mu stavebný úrad zastal odpoveď v ktorej nepriznáva Združeniu domových
samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava v zastúpeni Lukáš Vojmš, postavenie
účastníka v stavebnom konaní.

Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateFsky. Stavebník do 15 dní od ukončenia
výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotovitel‘a stavby s uvedením názvu firmy
a presnej adresy jej sídla, spotu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonávanie tejto
činnosti.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadost‘ o
stavebné povotenie z hFadísk uvedených v ustanoveniach 62, 63 a * 64 stavebného zákona
a 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. kde zistil, že uskutočnením (ani budúcim uživaním)
stavby nie sú obrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohozené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby sptňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu
určené 47 stavebného zákona ako aj podmienky rozhodnutia o umiesrnení stavby, vydaného
obcou Bobrovce dňa 24.11.2016 pod č. MsUÍURaSP 2016/03407-03/MK a nie je v rozpore
so zámermi rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.

K stavbe boto vydané vyj adrenie, Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor Zivotného
prostredia a dopravy, Oddetenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných
priestranstiev, Mesto Liptovský Mikuláš, oddetenie životného prostredia
a poľnohospodárstva, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Ohesný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, 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.
Pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v
Liptovskom Mikuláši. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované
pracovisko Stred, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Liptovská vodárenská spoločnost‘,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Stovak Telekom, as., Imafex spol. s.r.o.,
Verejnoprnspešné služby Liptovský Mikutáš. Úkresný úrad Liptovský Mikutáš. Odbor
krizového riadenia, Orange Slovensko as., TUV SUD Slovakia s.r.o., Energozel,
Proflnet. s.r.o.. LiptovNet a.s., Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpon‘ Banská Bystrica,
02 Slovakia, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., LMT as..

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

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

Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že
jej realizácia zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hFadiskám neodporuje. ani životné prostredie neohrozuje.

Poučenie:
Toto rozhodnutie je verejnou vyhláškou a podľa 26 zákona 7 1/67 Zb. o správnom

konaní v znení neskoršich predpisov bude zverejnené po dobu 15 dní. Posledný deň
zverejnenia je dňom domčenia.

Správny orgán zverejni písomnosť súčasne mým. v mieste obvyklým spósobom.



Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s * 27 ods.2

zákona č.71/l967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku

skutočnosti urČujúcej začiatok lehoty, tj, deň, ked‘ bola verejná vyhláška vyvesená

a zverejnená.
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa

dowčenia rozhodnutia podaním na Mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného

obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Stúrova 1989/41

Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej

dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 03 I 41 Liptovský Mikuláš. Ak
toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní

nadobudne právoplatnosf, jeho zákonnosť móže byt‘ preskúmaná súdom.

iA
Ing. Ján Blch, PhD.

primátor mesta

Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má podľa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zncni neskorších predpisov povahu verejnej

vyhlášky a podl‘a 26 ods, 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvcscné v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta

Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spbsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom

rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina
Liptovská knižnica Gašpar Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Stúrova 56,
031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Petran, Námestie Osloboditeľov 63/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vincentis, spol. s.r.o., Majoránová 64, 821 07 Bratislava
Ing. Ján Mudrik, DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš —

projektant
Mestský úrad, odbor ZP a dopravy, Liptovský Mikuláš
Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 03191 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
Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnost‘, as. Liptovský Mikuláš. Revolučná 595, 031 80 Lipt.



Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Poštováč.1, 01008 Zitina
Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. . Zilina, 010 47 Zilina

Verejnoprospešné služby, Dmžstevná Č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zitina, Mariáiske nám. 19, 01001 Zilina
Imafex. spol. s.r.o. Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vyvesené v mieste stavby dňw Zvesené dňa
Vyvesené dňw Zvesené dňa ?flV

Oznámené mým spósobom(akým) Q dňa•

MESTO UPTOV$Ký MIKULM
ME8T*(ý ÚRAD

S31 42 UPTOVGKÝ MIHULAS
O-i
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