MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/04104-04/Šar
V Liptovskom Mikuláši: 06.09.2017

Navrhovateľ: TATRA SPC8 s.r.o., (IČO: 44 544 863), Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Carbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Miku!áš
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Liptovský Mikuláš Demänová, DEMANOVA
Bytový dom s polyfunkčným parterom
VILLAGE, Technická nbavenosť
+
objekt „W Bytový dom s polyfunkČným parterom objekt „E“.
‚

—

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ TATRA SPC8 s.r.o., (IČO: 44 544 863), Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 031 01 LiptovskÝ Mikuláš
podal dňa 12.05.2017 a doplnil dňa 25.082017 na Spoločný obecný úrad úzernného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného
rozhodnutia na stavbu „Liptovský Mikuláš
Demánová, DEMANOVA VILLAGE.
Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt D“ + Bytový dom
Technická nbavenosť
s polvfunkČnm partcrom objekt „E“ na pozemkoch parc. č. KN-C 383, 390/24-25, 540/9,
540/26-35, 566/2, 869/2 (KN-E 203/799) a 877/l (KN-E 215/1) k. ú. Demänová. Uvedeným
dňom bob začaté územné konanie.
—

Mesto Liptovský Mikuláš aRo prislušný stavebný úrad podFa
117 zákona č. 50/1976 Zb,
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov a 5
písm. a) zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie posúdil predložený návrh podľa 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská
uplatnené dotknutými orgánrni a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia podl‘a 39, 39a ods.1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„Liptovský Mikuláš
Demünová, DEMÄNOVÁ VILLACE, Technická vybavenosť S
Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt „D“ + Bytový dom s polyfunkčným parterom
objekt „E“ na pozemkoch parc. č. KN-C 383, 390/24-25, 540/9, 540/26-35, 566/2, 869/2 (KN-E
203/799) a 877/1 (KN-E 215/1) k. ú. Bemánová tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese
na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddelitel‘nú súčasf tohto rozhodnutia.
—

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Stavba sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Liptovský Mikuláš. v katastrálnom
území Demänová. pri ceste 11/584 vedúcej do Demänovskej Doliny. Jedná sa o prípravu
C 540/9 k. ú. Dernánová, kde je plánovaná
technickej vybavenosti pozemku parc. č. KN
polyfunkčnm
parterom a technickej infraštuktůry.
domov
bytových
s
dvoch
výstavba
Technická vvbavenosť spočfva vo ‘vbudovaní miestnej komunikácie, splaškovej a dažd‘ovej
kanalizácie. rozvodov pitnej vody, elektrických rozvodov NN, transformátorovej stanice,
vonkajšieho osvetlenia. STL plynovodu.
—

Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvori
SO 01 Miestne komunikácie
SO 02 Vodovod
SO 03 Splašková kanalizácia
SO 04 Dažd‘ová kanalizácia
SO 05 Elektrické rozvody VN
SO 06 Transformátorová stanica
SO 07 Elektrické rozvody NN
SO 08 Vonkajšie osvetlenie
SO 09 STL rozvod plynu
SO 10 Vodovod prepojenie
SO 11 Vodovod plnenie vodojemu
SO 12 Vodojem
SO 13 Cerpacia stanica splaškových vód
SO 104 Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt „1)“
SO 105 Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt „E“

súčasť

rozhodnutia)

—

—

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
orná póda, trva!é trávne porasty, zastavané plochy a nádvoria.

-

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k použitiu
poľnohospodárskej pödy pre vybudovanie navrhovanej stavby v k. ú. Demänová pod č. OU-LM
PLO-2017/008575-2/IVA zo dňa 18.07.2017.
-

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. arch. Marián Goč, Námesde Andreja Hlinku 237, 03401 Ružomberok.
Podmienky pre umiestnenie stavby. požiadavkv na obsah pro jektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:
1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddelitel‘nú súčasť rozhodnutia.
Navrhované objekty dvoch bytových domov s polyfunkčným parterom sú riešené ako
dvojpodlažné s čiastočným využitím podkrovia a bez suterénu. zastrešené sedlovou strechou so
štitovmi stenarni k susednÝm stavbám.
Bytový dom s polyfunkčný‘m parterom objekt „D“, umiesmený na pozemku parc. Č.
-

I

KN-C 540/32 k. ú. Demänová, bude obdlžnikového pódorysu o maX. rozmeroch cca 24,5 x 10,0
rn, výška strechy bude max. + 8,34 m od kóty ± 0,000 rn, kde ± 0,000 = 642,50 rn n. m.
Umiestnený bude: min. 2,0 m od severovýchodnej hranice pozemku parc. č. KN-C 546/3 k. Ci.
Dernänová; min. 15,0 m od navrhovaného objektu ‚.E“ na pozemku parc. č. KN-C 540/31 k. ú.
Demänová. Vedľa hlavného objektu bude osadený samostatný kontajner pre spoločnú
vybavenosť bytov, o pódorysných roirneroch 6,0 x 3,0 rn, max. výšky + 2,7 rn.
Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt „E“, umiestnený na pozemku parc. č. KN-C
540/31 k. Ú. Demänová. bude obdlžnikového pódorysu o maX. rozmeroch cca 16,5 x 10,0 rn,
výška strechy bude max. + 8,34 m od kóty ± 0,000 m. kde ± 0,000 = 642,50 rn n. m.
Urniestnený bude: min. 2,0 m od severovýchodnej hranice pozemku parc. č. KN-C 546/3 k. ú.
Demánová; min. 15,0 m od navrhovaného objektu „D“ na pozemku parc. č. KN-C 540/32 k, ú.
Demänová. Vedľa hlavného objektu bude osadený samostatný kontajner pre spoločnú
vybavenosť bytov. o pódoľysných rozmeroch 4,0 x 3.0 rn, max. výšky + 2,7 m.
2. Napojenie na komunikačHú sieť:
Navrhovaná stavba bude napojená miestnou komunikáciou (vetvami A. B, C, Dl a D2)
urniestnenou na pozemku parc. č. KN-C 540/9 k. ú. Demänová na existujúcu rniestnu
kornunikačnú sieť, na cestu 11/584 na pozemku KN-C 869/2 (KN-E 203/799) k. Ú. Demänová.
Pripojenieje navrhnuté vo forrne stykovej križovatky.
-

3. Napojenie na siete technického nbavenia:
zásobovanie elektrickou energiou je riešené prepojením vysokého napätia elektrickými
rozvodmi VN na pozemku parc. č. KN-C 540/35 a 869/2 (KN-E 203/799) k. Ú. Demänová na
existujúci VN kábel a riešením kioskovej transformátorovej stanice na pozemku parc. č. KN-C
540/35 k. ú. Dernänová a následne elektrickými rozvodmi NN umiestnenými na pozemku parc.
Č. KN-C 390/24, 540/9 a 540/35 k. ú. Demänová, napojené z novej TS. V trase káblových vedení
NN budÚ vedené aj rozvody vonkajšieho osvetlenia.
prívod pitnej vody zabezpečený novým samostatným potrubím umiestneným na pozemkoch
KN-C 540/9, 540/35, 540/26-28, 390/24 a 877/1 (KN-E 215/1) k. ú. Demänová inovo
navrhovaného vodojemu, umiestneného na pozemku parc. č. KN-C 390/24 k. ú. Demänová. Do
nového vodojemu bude vedené prívodné vodovodné potrubie umiestnené na pozcmkoch parc.
Č. KN-C 390/24, 540/9, 540/30 a 877/1 (KN-E 877/1) k. ú. Demänová. Z navrhovaného
vodojemu bude na pozemkoch parc. č. KN-C 383, 390/23-25 a 877/1 (KN-E 215/1) k. Ú.
Demänová vedené zásobné vodovodné potrubie z dövodu posilnenia prívodu vody do Časti
Dem änová.
budú odvedené novo navrhovaným potrubím splaškovej kanalizácie.
splaškové vody
umiestneným na pozemkoch parc. č. KN-C 540/9 a 540/35 k. ú. Demänová do novonavrhovanej
čerpacej stanice urniestnenej na pozemku parc. Č. KN-C 540/35 k. ú. Demánová, odkial‘ budů
vedené výtlačným potrubím po pozemkoch parc. č. KN-C 540/9, 540/30-35 a 877/1 (KN-E
21511) k. ú. Demánová do kanalizaČnej šachty a následne gravitačným potrubím na pozemkoch
parc. č. KN-C 383 a 877/1 (KN-E 215/1) do existujúcej splaškovej kanalizácie v Časti
Demänová.
dažďové vody
z novo navrhovanej komunikácie a parkovacích miest budú odvedené
potrubím dažďovej kanalizácie s vyústením do existujÚceho toku Demänovka. Stavba dažďovej
kanalizácie bude umiestnená na pozemku parc. Č. KN-C 540/9, 540/29, 540/35, 566/2, 869/2
(KN-E 203/799) k. ú. Demänová.
—

-

—

-

—

-

-

—
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rozšírenie STL plynovodu bude napojením na eXistujúci STL plynovod Dcmänová Jasná,
STL rozvod plynu bude umeistnený na pozernkocb parc. č. KN-C 540/9 a 540/35 k. ú.
Dernánová.
—

-

4. Podmienla‘ na ochranu prirody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostrcdie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny
Voči vydaniu územného rozbodnutia nemá námietky.
Z pohľadu záuirnov cbránených zákonom o ocbrane prírody a krajiny správnv orgán požaduje:
stavba bude v súlade s ú:eniným p/onom mesta Liptrn.‘ský Mikuláš
pri realizácÝ stavby volit mechanizmy a technológie 1‘ dob romu ;echnickom stave s cie/;n
predchádzat‘ negatívm‘m vp/yi‘om na okolité životné prostredie
prípadný nevyhnutm výrub drevin je nutné nešil‘ v zmysle ý—u 47 ods. 3 a ý—u 48 zákona
č. 543ĺ2002 Z. z, o ochraneprírody a krajiny i‘ zn.n.p.
Vprípade, že na ploc/me sa pri výstavbe Üesp. počas nej,) zaeviduje výskyt inváznych ciru/mov
rastl/n (napr. Solidago canadensis, Jmpatiens gladulifera, Falopia japonica) a i., s takou
zeminou nakladaťjako so stavebným odpadom a :neškodnit‘ju na sk-ládke odpadu z dóvodu
ochrany územia pred š/ren/m nepóvodných inváznvch rastlín (ý 14 ods. I písmu. g),). Všel/cy
elektrické prípoj/g‘ (VN aj NN) viest‘ zemou.
Z hi‘adiska architektonického riešenia objektu navrhujeme z dóvodu zrkadlového eJktu
použit‘pres/clené vývine iba 5 menej lesk/m až matuýnm povrchom.
Doporučujeme tiež používal stavebno-technologické materiály, kroré eliminujú :rkadliaci
efeklvel7ýchpreskleu;ýchplóch z dóvodu ochrany avifaunv.
Na rekulriváciu plách rozrušených stavebnou činnosťou použiťprednosrne prebvtočuzú zeminu
z vÝkopových prác. Navážanie zeminy z mých lokal/t sa neodporúča z dávodu množnosti
zavlečenia vyššie uvedených hn‘áznych dnihov rastl/n. Upozorňujeme, že v zmysle zákona NR
SR Č. 513:2002 Z. z, vlastník, správca alebo užívateTpozemk-zsje povinný na vkastné náklady
odst raňovať invázne druhy rasi/in :0 sv oj ho pozemku.
Nerozširovar‘ záber plácli nm‘rhnuzřch na stavebná činnost nad rámec vymedzem
v predloženej žiadosti a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmnov.
Nevytvárat‘depóniá výkopovej zeminy vo voľl2ej krajine.
Vpripade, že po ukončení stavebných prác 50 bude realizovat‘ sadová výsadba je potrebné
použit‘ vhodné druhy drcy/n a požiadaí‘ o sáhlas pr/slušný orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny na umiestnenie výsadby dravín a idu druhové zloženie za hranicami
zastavaného územia obce. Zásadne nic je vhodné vysádzat‘ nepóvodné dreviny, kuy alebo
byliny.
Po ukončení prác dásledne realizoavt‘ rekuitiváciu stavbou zničených plóch s výrazným
ohldom na ploch)‘ poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.
-

—

—

-

-

-

-

—

-

-

—

Okresný úrad LiptovskÝ Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva
•Súhlasi s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydanim ůzernného rozhodnutia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
Súhlasi s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním úzernného rozhodnutia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
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1. S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade
s platnou legislatívou v odpadovorn hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou (zákon NR SR Č. 79/205 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoiých
zákonov v znení neskorších predpisov + vykonávacie vyhlášky).
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona
o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnenírn (skládka odpadov).
Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby
a zabezpečiť ho spósobom, ktorý nebude ohrozovat‘ životné prostredie alebo odpad zo
staveniska hned‘ odvážať.
4. S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš.
5. Upozorňujeme Vás, že mestská časť Demänová (celé územie), spadá podl‘a vyhlášky
MŽP SR č. 37/2015 Z. z. ktorou Sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
po územia, v ktorých držiteľ odpadu je povinný zabezpečit‘ odpad pred prístuporn medveďa
hnedého.
‚

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sjetí
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Žilina
1. V predmetnej lokalite katastra mesta Liptovský Mikuláš, k. ú. Demänová na parcele KNC 540/9, 869/2 a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú
skrine a podzemné káblové vedenia MN a VN. Zakresíenú orientačnú (rasi, týchto vedení
VN
Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou
nadzemné vedenia, bledo modrá
vedenia, zelenou
NN vedenia, prerušovanou
rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona č. 251/202 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN
vzdušné vedenie HO kV od krajného vodiča na každú stranu 15 rn, VN vzdušné vedenie
22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 rnetrov, NN vzdušné vedenie od krajného
vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich
podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informativny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzickyju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
objednávky smerovanej na e-rnailovú adresu prevadzkovatek1isse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D, as.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednať postup prác na príslušnom Stredisku údržby
Liptovský Mikuláš. Pred
zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí realizátor
prizvaf zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného SU na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom
do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby
-

—

—

—

—

—

—
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porealizačného vyjadrenia Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.
6. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadarne dodržať manipulačný priestor min.
I meter na každú stranu, V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukcíách našich
zariadení nezodpovedárne za poškodenie Vho zariadenia.
7. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj podzemně
vedenia tretich osób.
8. Pre napojenie jednoúčelovej trafostanice žiadame postupovat‘ v zmysle vyjadrenia
4600035444 zo dňa 11.07.2W?. V zmysle vyjadrenia žiadame predložiť upravenú
projektovú dokumentáciu VN slučky.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bob vydané (zmena lokality.
vstupných údajov, súvisiacej begislatívy a pod.).

-

-

-

-

Liptovská vodárenská spobočnosť, a.s.. Liptovský Mikuláš
S predloženm projektom súhlasime s týmito pripomienkami:
1. V rámci realizácie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame
autorizovaným projektantorn (Ving Projekcia Ružomberok) vypracovať samostatné
hydraulické posúdenie navrhovaného nového odbočenia a prívodu do navrhovaného
vodojemu na eXistujúcu tlakovú sústavu vodárenskej spoločnosti.
2. Vodornernú šachtu na areálovom vodovode žiadarne navrhnúť samostatne, bez
automatickej tlakovej stanice.
3, V záujmovom území stavby sa nachádza nezakreslená NN prípojka pre eXistujúcu
čerpaciu stanku v našej správe. Trasu NN prípojkv vvtýčime na základe predtoženej
objednávky. Kontakt: Ing. Danek tel. č. 0905 997 903.
4. Pri návrhu stavby žiadame dodržať ochranné pásma existujúcich aj navrhovaných
verejných vodovodov v zmysbe zákona č. 442ĺ2002 Z. z., t. j. min. 1,5 ni od vonkajšieho
pódorysného okraja potrubia na každú stranu ma ochranné pásmo NN prípojky v zmysle
platných STN, inak nebudeme súhlasiť so stavebným povolením.
5. Pred predložením d‘alšieho stupňa PD k vyjadreniu, žiadame dohodnúť v zmluve (resp.
v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spobočnosťou a investorom podrobnosti prevzatia
vybudovaného rozšírenia vodovodu do vlastníctva alebo prevádzky.
6. Další stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky
žiadame predložiť k njadreniu.
-

-

-

-

-

-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujrnovom území, tunajší
úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, ato predovšetkým
odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch,
v odövodnenom rozsahu a po zbere úrody.
K žiadosti pre trvalé odňatie poľnohospodárskej pódy podfa 17 zákona žiadame doložit‘:
aJ upresnenie výmery trvalého odňatia PP použitej pre výstavbu doložením dvoch
vyhotovení GP.
bi PD stavby a bilaiiciu skrývky humusového horizontu z plochy trvalého záberu.
c! právoplatné rozhodnutie o umiestneni stavby abebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení
územného a stavebného konania,
di vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania
(vlastníkov pozemkov) k realizácii stavby,
-

-
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-

e/mapové a evidenčně údaje o pzemku na právne účely,
f/ině údaje potrebné na posúdenie nepol‘nohospodárskeho zámeru na PP,
g/ stanovenie BPEJ a výpočet odvodov za trvalý záber PP.
K žiadosti pre použitie poľnohospodárskej pódy na nepoFnohospodársky účel do 1 roka
podl‘a
8 zákona žiadame predložiť:
1/ základné identifikačné údaje o pozemku,
aJ výpis z katastra nehnutel‘nosti
b/ kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie
2/ bilancia skrývky humusového horizontu PP
3/ návrh vrátenie PP do pčvodného stavu
4/ z projektovej dokumentácie sprievodnú správu spolu so situáciou zakreslenia trasy
5/ správny poplatok 3,00 € kolok.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
Z vodohospodárskeho hFadiska s umiestnením stavby súhlasíme.
Další stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na vyjadrenie.

-

-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP
vydal p o t v r d e n i e k navrhovanému projektu v zmysle * 18 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znp.
Navrhovaný projekt nesplňa kritériá podi‘a prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení nieldorých zákonov,
a preto nepodlieha posudzovaniu podl‘a tohto zákona.
-

‚

-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia
Z hl‘adiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasi s vydaním územného rozhodnutia
na navrhovanú stavbu.
-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
S územným konaním súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
1. V plnej miere dodržať stanovisko SC ZSK Zilina a ODI ORPZ Liptovský Mikuláš.
2. Toto stanovisko nenahrádza povolenie v zmysle zákona č. 50,1976 Zb. /stavebný zákon/,
prípadne povolenia a rozhodnutia podFa mých právnych predpisov.

-

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
S návrhom žiadateľa súhlasí.
-

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (d‘aiej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DICI SLOVAKIA, s.r.o. dbjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
-

-

7

rušeniu.
2. Vvjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadreni,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu. dóvodu žiadosti, účelu žiadosti. v prípade ak
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá v značenému polgónu alebo aR si
stavebník nesplní povinnosť podFa bodu 3.
3. Stavebník aiebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v koUzli so SEK Slovak Telekom, a.s. aialebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sletí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zarnestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, jan.babal®telekom.sk,
+421 444328456.
4. V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 351/2W I Z. L o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkch zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle $ 66 ods. W zákona č. 35U201 I Z. z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládkv telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nic je možné zrealizovať prekládku
SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
podrnienka spoločnosti
zriaďovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V pripade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom. as., a‘alebo DICI
SLOVAKIA. s.r.o.. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sleť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie nššie uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením
68 zákona č. 35112011 Z. z. o elektronických komunikáciách
povinnosti podľa
v platnom znení.
9, V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovať po tom, aiw vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a DICI SLOVÁKIÁ. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl‘adom R tornu, že na Vašom záujmovom
území sa móžu nachádzať zariadenia in‘‘ch prevádzkovatel‘ov. aRo sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy. televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatcVa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovawľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti S!ovak Telekom. a.s. a DICI SLOVAIUÁ, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https:I/wwiv.telekom.sk/n‘jadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
I. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyj adrenia.
12. Ziadatel‘ móže vyjadrenie použit‘ iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
8

-

-

použitia pre účel konaní podFa stavebného zákona a nástednej realizácie výstavby, žiadateľ
nic je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovaf, prenajimaf alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
3. Žiadateía zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteFnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územně rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú pripojku.
l4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskvtnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadatel‘a povinnosti požiadať o vvtýčenie.

SPP distribúcia, a.s., Bratislava
S umiestnenírn navrhovanej stavby súhlasi za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNE PODMIENKY:
Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostně pásma existujúcich p[ynárenskch
zariadeni v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a eXistujúcim nadzemnými a podzemnými
objeklmi a inžinierskyrni sieťarni v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050,
stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác Walebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distrihucia.sk).
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
Walebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne
I hodinu,
TECHNICKÉ PODMIENKY:
zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri rnaximálnom hodinovom odbere
50,0 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu
DN 200, PN 280 kPa, vedeného v zelenorn páse s bodom napojenia pred parcelou číslo
v katastrálnom území Demänová,
stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom
sídle SPP-D (w\vw.spp-distribucia.sk),
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
podl‘a podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia
stanovených na základe Žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie.
stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadeni
rešpektovala ině vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dójsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadne poškodeniu,
stavebník zabezpečí aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bob
uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou
č. 508/2009 Z. z.,
—

-

-

-

-

‚

—

-

-

—

-

-

-

-

‚
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v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania. alebo pre konanie podl‘a mých
predpisov požadujeme. aby stavebník:
• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a!alebo bezpečnostnýcb pásiem,
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s eXistujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 90601,
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k eXistujúcim plynárenským zariadeniarn,
• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcinhi plynárenskými zariadeniami.
• zabezpečil vypracovanie detailbých výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,
stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania
predložiť na posúdenie SPP-D.
Krajský pamiatkový úrad Žilina
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné
požiadavky:
1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich So stavbou písomne ohlásíť najmenej
5 dní vopred Krajskému pamiatkovérnu úradu Zilina, ktorý vykoná odborný dohl‘ad
stavby formou prieskumu detektorom kovov a následne obhliadky jej výkopov z hI‘adiska
výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dájde 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 nahlásiť Krajskému
pamiatkovému úradu luma, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
Podl‘a 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov (d‘alej len „stavebný
zákon“) v prípade zistenia. resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihned‘ ohlásiť nález krajskému
pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadkv krajským
pamiatkovýrn úradom alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinn vykonat‘ všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu. najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu. pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským
pamiatkovým úradorn. Archeologický nález móže vyzdvihnúť a premiestnit‘ z póvodného
miesta a z nálezových súvislostí ba oprávnená osoba metódami archeologického
výskumu.
‚

mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta
Podl‘a UPN mesta Liptovský Mikuláš „polyfunkčný dom s polyfunkčným parterom“ je
prípustnou funkciou.
Potrebný počet parkovacích stání zabezpečiť na vlastnom pozemku.

‚O

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Piešťany
S vydaním úzernného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
Odtok dažd‘ových vód do vodného toku Demänovka v maX. množstve tak, aby neprekročilo
odtok zo súčasnej plochy.
Navrhované stavby odporúčame budovať bez podpivničenia a úroveň prízemia osadiť min.
0.5 m nad okolitý terén. z dóvodu blízkosti vodného toku a možnosti vybreženia počas
povodňových prietokov.
Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spósobené
účinkami vód, splavenin a Padu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podl‘a ust.
49 ods. 5 vodného zákona.
Další stupeň PD s detailom výustného objektu žiadame predložiť na odsúhlasenie našej
organizácii.
-

-

-

-

Okresné riaditel‘stvo HaZZ Liptovský Mikuláš
S riešením protipožiarnej bezpečnosti navrhovanej stavby s ú h I a s í bez pripomienok.
-

Žilinský samosprávny kraj, Žilina
K predloženej dokumentácii nemá odbor dopravy a územného plánovania pripomienky
a súhlasi s vydaním územného rozhodnutia na navrhovanú stavbu.
V ďalšom stupni projektovej prípravy požadujeme predložiť:
• projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na vyjadrenie správcovi cesty 11/584,
ktorým Správa ciest ZSK závod Liptov
• dodržať podmienky, ktoré stanoví správca cesty 11/584 Správa ciest ŽSK závod Liptov
• v prípade dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve ŽSK, sa o d‘alšom
postupe informovať na odbore správy majetku Zilinského samosprávneho kraja.
-

-

—

—

Vyhradenie podrobnejších podldadov, alebo projektovej dokumentáeie
v projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých
orgánov a organizácií a to:
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o ZP, úseku štátnej vodnej správy
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Piešťany
Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s., Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Bratislava
Žilinského sarnosprávneho kraja. Zilina
Správy ciest ZSK, Zilina.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s 9 vyhlášky č. 453/2000
Z. z. a č. 532/2002 Z. L o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
-

-

-

-

-

-

-

-

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:
Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných
vedení inžinierskych sietí.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej
-

-
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právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
K návrhu sa n‘jadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dila
21.05.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štámej vodnej 5ľV Zo dňa 24.05.2W 7;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania
vplvvov na ZP zo dila 30.06.2017 a 07.07.20 17; Okresné riaditeřstvo HaZZ Litpovský Mikuláš
zo dňa 09.06.2017; Stredoslovenská energetika
Distribúcia. as.. Zilina zo dňa 15.08.2017;
Liptovská vodárenská spoločnosť. as., Liptovský Mikuláš zo dňa 13.06.2017; Slovak Telekom.
as.. Bratislava zo dňa 27.07.2017; Orange Slovensko as.. Banská Bystrica zo dňa 03.07.2017;
Správa ciest ZSK. Zilina. technicko-správny úsek pre regián Liptov zo dňa 09.06.2017; Okresný
úrad Liptovský Mikuláš. odbor CD a PK zo dňa 12.07.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš.
pozemkový a lesný odbor zo dňa 18.07.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového
riadenia zo dňa 16.06.2017; Regionálny úrad verejného Zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo dňa
28,06.2017; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Piešťany zo dňa 04.07.2017; Krajský
pamiatkový úrad Zilina ZO dňa 29.06.2017; SPP distribúcia, a.s. Bratislava zo dila 20,06.2017;
Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 20.06.2017; Zilinský sarnosprávny kraj Zilina zo dňa
25.08.2017; mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavnébo architekta zo dňa 18.08.2017.
—

-

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietkam Správy ciest Zilinského samosprávneho kraja Zilina vo veci predloženia stupňa
dokumentácie pre stavebné povolenie za účelom stanovenia podmienok trasovania
a uloženia navrhovaných inžinierskych sjetí pri ceste 111584 a napopjenia zástavby na cestu
11/584 sa vyhovuje.
Toto rozhodnutie platí v zmysle
40 ods. I stavebného zákona dva rolw odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestrati však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná
žiadosť o stavebné povolenie.
Uzemné rozhodnutie je v zmysle 40 ods. 3 stavebného zákona právne závázné aj pre
právnych nástupcov konania.
Odóvodnenie:
Navrhovatel‘ TATRA SPC8 s.r.o., (IČO: 44544 863), Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
v zastúpení Inžinieriug Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dila 12.05.2017 a doplnil dňa 25.08.20 17 na Spoločn obecný úrad územného
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného
rozhodnutia na stavbu „Liptovský Mikuláš
Demänová, DEMANOVA VILLAGE,
Technická vybavenosť S Bytový dom s poh‘funkčnm parterom objekt .‚D“ + Bytový dom
s polyfunkčným parterom objekt „E“ na pozernkoch parc. č. KN-C 383, 390124-25, 540/9,
540/26-35, 566/2, 869/2 (KN-E 203/799) a 877/1 (KN-E 215/1) k. ú. Demänová.
Stavebný úrad oznámil podľa * 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 03.07.2017 začatie územného
konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnyrn zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 27.07.2017. Súčasne ich
upozornil, že svoje námietky a pripomienky möžu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude pribliadnuté. Rovnako boli účastníci konania
42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
upozornení, že podľa
—
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námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote. hoci
uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné
nahliadať do dokladov. V stanovenej lehote bolí správnemu orgánu doručené námietky od
účastníka konania Správy dest ŽSK Žilina. ktorým správny orgán vyhovel v plnom rozsahu.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti O životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP vydal potvrdenie k navrhovanému
projektu v zrnysle * 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, že
navrhovaný projekt nesplňa kritériá podFa prílohy Č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a preto nepodlieha
posudzovaniu podľa tohto zákona.
Dňa 24.07.20 17 bob podané od žiadateľa Lukáš Vojtuš, Združenie domových samospráv,
Námestie SNP H, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, elektronickou poštou podanie z ktorého
vyplýva, že žiadateľ sa domáha účastníctva v predmetnom konaní. Vzhľadom na to, že stavebný
zákon výslovne pomenúva účastníkov územného konania ( 34 zák. č.50/1976 Zb.), stavebný
úrad nepriznáva Združeniu domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava
v zastúpení Lukáš Vojtuš, postavenie účastníka.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hFadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 37
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
prejednal ho s účastníkrni konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obrnedzené, či ohrozené práva a právom chránené
záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hl‘adiska
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej urniestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie
neobrozuje.
Stanoviská. ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky,
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky. podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho půdneho lbndu a pod.)
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky
dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil
důvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.
Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem. nezasahuje do rozvoja územia
aje v súlade splatným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš. ktorý bol schválený
Uznesením Mestského zastupitel‘stva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväznýrn nariadením mesta LM Č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl.
č. 532/2002 Z. z.
Vlastních‘o preukázanú: na základe výpisu z listov vlastníctva č. 355, č. 972, Č. 974 ač. 950

k. ú. DemUnová, vydaných Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom;
súhlasmi vlastníkov pozemkov dotknutých navrhovanou stavbou;
Zmluvou o budúcej zrnluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych sieti cez
pozemok parc. Č. KN-C 877/1 (KN-E 2 15/1) a práve vstupu za účelom prevádzkovania týchto
-

—
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sjetí uzavrerou rnedzi mestom Liptovský Mikuláš a TATRA SPC8, s.r.o. Bratislava zo dňa
13.07.2017.
Správny poplatok zapIaten‘ v zrnvsle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov na mesto
Liptovský Mikuláš: po1. č. 59 písm. a) ods. 2 = 1500.00 eur

Poučenie:
Podl‘a 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ul. Stúrova 1989/4]. Liptovský Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina. odbor výstavby a bytovej politiky. ul. Andreja
Kmeťa Č. 17, 010 01 Zitina. Rozhodnuie je po vyčerpaní riadnych opravných prosriedkov
preskúmatefné správnvm súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ján BI káč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická priloha overená stavebným úradom (situaČný výkres s vyznačeným umiestnenim stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteFnou prilohou územného
rozhod ntit i a.
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Tota rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené mým spósobom (webové
sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súlade s 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb.
o správnom konaní v zneni neskoršícb predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom
doručenia.

1 -09- 2017
Zvesené dňa

Vyvesené dňa

29-09- 2017

Zverejnené mým
MESTO LtPTOVS MIKUL4Š
MEST.4KÝ ÚRAD
831 42 LJPTOVSKY

J

Odtlačok pečiatk a podpis,
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastnici konania (tJ. vlastnici susediacich pozemkov a stavieb a osoby. ktoré inajú k takmto pozernkom
a stavbám mé práva. ak cli vlastnícke a mé práva k týrnto pozemkom a stavbám rnůži byť konanírn
priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky v zmysle
42 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto
rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli tunajšieho úradu ana
internetovej stránke.
-

Na vedornie
lnžiniering Neumann. s.r.o.. ul. Garbiarska Č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
TATRA SPC3. s.r.o.. Roveň 215,03301 Podtureň
Lynchburg, s.r.o., Vrbická 4250/40, 03! 01 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš
Správa dest ZSK, M. Rázusa 104, 0100! Žilina
Dušan Fabian, Ziarska 603,/S, 031 04 Liptovský Mikuláš
Miloš Praštiak, Siroká 170, 03! 0! Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, UHA, Ul. Štúrova 1989/4!, 03] 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOI-l. Vrbická 1993, 031 0!
Liptovský Mikuláš

IS

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP. úsek ŠSOPaK a posudzovania
vplvvov na ZP, Vrbická 1993. 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993. 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozernných kornunikácií. Námestie
osloboditeľov I, 031 41 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového riadenia. Nám. Osloboditeľov I. 031 41
Liptovský Mikuláš
OR Hasičského a záchranného zboru. Podtatranského 25. 031 OJ Liptovský Mikuláš
Regionálnv úrad verejného zdravotnictva. Swrova Č. 36. 03] 80 Liptovský Mikuláš
Krajský parniatkový úrad Žilina. Mariánske námestie 19.01001 Žilina
SSE-D. a.s.. Pri Rajčianke 2927, 01047 Zilina
LVS. as.. Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP Distribúcia. as.. Mlvnské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
Slovak Telekom. as.. Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Energotel. as.. Miletičova 7,821 08 Bratislava
—
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Ing. arch. MariÆn GoŁ
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Ing. arch. Anna GoŁovÆ
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