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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec:
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš - návrh na

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a modernizácia — odstavné

plochy na ulici Cs.brigády“

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský

Mikuláš podal dňa 09.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

„Rekonštrukcia a modernizácia — odstavné plochy na ulici Cs.brigády“ na

pozemku parc. č. KN-C 1730/1, 6581/1, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.

Uvedeným dňom bob začaté konanie o umiestnení stavby.
Obec Bobrovec ako prislušný stavebný úrad podFa 117 v spojení s 119 ods. 3

zák. č. 50/1976 Zb. o Ůzemnom p1ánovasí a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskoršich predpisov a o zmene a doptnení niektorých zákonov a 5 písm. „a“

zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a
bývanie zastúpené primátorom mesta prerokovalo žiadosť stavebníka s účastníkmi

konania a dotluuztými orgámni postupom podl‘a 36 stavebného zákona a posúdil návrh

postuporn podľa 37 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podľa * 39 a 39a ods. I a 2 zák. č. 50/1976

Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Rekonštrukcia a modcrnizáeia — odstavné plochy na ulici Čs.brigády“ na

pozemku parc. č. KN-C 1730/1, 6581/1, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš tak,

ako je to zakreslené v situaČnom výhese spracovanorn na podklade katastrálnej mapy,

ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia;
Jedná sa o stavebné úpravy účelových komunikácií v okolí bytových domov na ulici Cs.

Brigády a vytvorenie odstavných plóch s celkovým počtorn 73 stojísk. Návrh odstavnej

plochy je rozdelený na vetvy A dlžky 46,78 m ‚ B dlžky 36,99 m, C dlžky 46,56 rn, D dlžky
54,20 rn, E dlžky 46,37 rn, F dlžky 63,37 rn, Dopravné napojenie plochy vetvy A, C a E na
miestnu kornunikáciu ulica Cs. brigády je navrhnuté v rnieste póvodných vjazdov. Napojenie

plochy veWa F na rniestirn komunikáciu ulica Kpt. Nálepku je taktiež v rnieste póvodného
vjazdu, ktorý je v súčasnosti uzavretý. Druhý vjazd na plochu F s ulice Cs. Brigády bude
zrušený. Sklon navrhovaných odstavných pbóch je prispósobený eXistujúcej zástavbe.

Navrhnutý je v rozmedzí 0,50 % — 7,0 %. Základný priečny sklon odstavných plňch je
navrhnutý 2,0%. Kryt odstavných plóch je navrhnutý dláždený, kryt komunikácie živičný.



Odstavné plochy budú od komunikácie oddelené cestným obrubníkom zapusteným na úroveň
priľahlej komunikácie.

Odstavná plocha vetva E bude na eXistujúci chodník napojená terénnym schodiskom š.
1,5 m. Schodisko je navrhnuté o rozmcroch 6x270x180 mm (šxv). Konštrukcia schodiska

bude zhotovená z palisád výšky 90 cm uložených v betónovom lóžku.
Odvodnenie riešených plóch je navrhnuté pomocou uličných vpustov. Zachytené

zrážkové vody budú odvádzané do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne
cestného telesa je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3,0% smerom k pozdlžnej drenáži.

Spósob dotcrajšieho využitia pozemkov:
Pozemok parc.č. KN-C 1730/l, 658 1/1 v k.ů. Liptovský Mikuláš je vedený ako zastavané
plochy a nádvoria.

Súhlas na vyňatic pbdy z PPF:
Nevyžaduje sa.

Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvoň súčasť rozhodnutia)

- SO 01 Odstavné plochy
- SO 02 Dažd‘ová kanalizácia

Projcktovú dokumentáciu vypracoval:
— Ing. Martin Uličný — odstavné plochy

— Ing. Maroš Salva — dažďová kanalizácia

Prc umiestncnie a projcktovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Polohové a výškové umiestncnie stavby

Stavba bude umiestnená v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský
Mikuláš. Umiestnenie stavby bude realizované podl‘a zakreslenia v projektovej dokumentácü
a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčast‘ tohto rozhodnutia

Vyhradcnie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:
- Dodržať ustanovenia SIN 73 60 05 a SIN 73 68 22.
- Projektovú dokumentáciu spracovať v súlade s 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002
Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie,
zákonom č. 543/2002Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Napojenic na pozcmné komunikácic:
Dopravné napojenie plochy vetvy A, C a E na miestnu komunikáciu ulica Cs. brigády je

navrhnuté v mieste póvodných vjazdov. Napojenie plochy vetva F na miestnu komunikáciu
ulica Kpt. Nálepku je taktiež v mieste póvodného vjazdu, ktorý je v súčasnosti uzavretý.
Druhý vjazd na plochu F s ulice Cs. Brigády bude zrušený.

Napojenie na sicte technického vybavenia:
Odvodnenie — je navrhnuté pomocou uličných vpustov. Zachytené zrážkové vody budú
odvádzané do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne cestného telesa je
zabezpečené priečnym sklonom pláne 3,0 % smerom k pozdlžnej drenáži.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:



- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá

móže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byt‘ vykonaná

bez predchádzajúceho posúdenia príslušným ůradom.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých

inžinierskych sjetí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sjeti

realizovat‘ v zmysle STN 76 6005.
- Stavebník e povinný txi podaní žiadosti o vvdanie stavebného povolenia stavby:

- doložit‘ právoplatné rozhodnutie na výrub stromov — Mesto Liptovský Mikuiáš,

oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva.
O povolenie vodohospodárskej časti stavby a o povolenie na nakladanie s vodami bude

potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy v súlade s 26 a * 21 zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať mesto Liptovský

Mikuláš. odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných

komunikácií a verejných priestranstiev o určenie trvalého a dočasného dopravného

značenia.

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
- Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta v stanovisku pod Č. UHA

2017/9292-02-Bc zo dňa 06.04.2017 súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby
‚.Rekonštrukcia a modernizácia- odstavné plochy na Ul. Čsl. brigády, Liptovský Mikuláš
“v investorstve mesta Liptovský Mikuláš.
Predmetná stavba sa nachádza podřa 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

nariadenim mesta Liptovský Mikuláš C.7/2O1ONZN dňa 16.12.20 10 súčinnosťou dňom

1.1.2011 vznení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou

bytových domov“. Obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy sú

pripustnou funkciou tohto bloku.
Predložená projektová dokumentácia, ktorá navrhuje stavebnú úpravu účelových

komunikácií a parkovacie stánia v okolí bytových objektov, spracovaná firmou Endis

s.r.o., Liptovský Mikuláš v decembri 2014, nieje v rozpore s platným územným plánom

mesta Liptovský Mikuláš vznení zmien a doplnkov.
Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš je zverejnený na www.mikulas.sk.

- Mesto Liptovský Mikuláš, oddclenie životného prostredia a pol‘nohospodárswa

v stanovisku pod č. MsU/ZP-2017/00565-02/Smt zo dňa 24.02.2017 oznamuje, že

nemá námietky k realizácü uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

Orgán ochrany prírody po preskúmaní projektovej dokumentácie a obhliadke lokality

navrhuje ponechat‘ vzrastlú lipu malolistú (Tilia cordata), rastúcu na mieste budúceho

chodníka medzi ulicou kpt. Nálepku a bytovým domom Č. 1587 na parcele č. KN-C

1730/1 vk.ú. Liptovský Mikuláš, nakol‘ko sa jedná o zdravú, výrazne dlhovekú,

perspektívnu, kostrovú drevinu.
Taktiež v mieste plánovanej stavby a v jej tesnej blízkosti vo verejnej zeleni, kde budú

prebiehať výkopové práce, sa nachádzajú stromy a kroviny. V tomto priestore je
potrebné dodržať ustanovenie SYN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana

stromovej vegetácie, časti 4. „Poškodzovanie drevín a prevencia pred poškodenim pri

stavebných činnostiach“, hlavne článkom 4.2.4 a to: Hlbenie výkopov sa nesmie

vykonávat‘ v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné

zabezpečiť, musí sa výkop vykonávat‘ ruČne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty

kmeňa. Fn hlbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa můžu



premšiť jedine rezom, pričom sa rezné mieste zahladia a ošetňa.

- Orgán ochrany prírody ďalej navrhuje presadif solitérne rastúce kríky, kríky tvoriace

živý plot a borovicu lesnů o výške 2 m do okolitého trávnatého priestoru do verejnej

zelene.
O výrub zvvšných stromov rastúcich v telese komunikácie a plůch s dláždenÝm kMom

je jjotrebné požiadat‘ príslušn or2ás ochrasw i,rírodv s tým, že v zmysle 3 zákona

(ods. 3 - Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným

záujmom. Podnikatelia a právnické osoby; ktorí zamýšľajú vykonávaf činnosť, ktorou

můžu ohroziť alebo narušit‘ územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň

navrlmút‘ opatrenía, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.

Ods. 4 - Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosfou zasahujú do

ekosystémov, žeh zložiek alebo prvkov, sú povinni na vlastně náklady vykonávať

opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.

Ods. 5 - Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4

zahrnút‘ už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie

vypracúvanej podľa osobitných predpisov.) orgán ochrany prírody odporúča vypracovat‘

projekt náhradnej výsadby v zmysle 48 zákona za odstránené dreviny. Nábradnú

výsadbu by mali tvoriť hlavne dlhoveké, vzrastlé, listnaté stromy o obvode kmienka

min. 11 cm a výške sadbového materiálu min. 201 cm v pomere 1:1 ku vyrúbaným

drevinám ‚ ktorú zabezpečí investor na vlastné náklady.
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie eestnej

dopravy, pozemnýeh komunikáeii a vcrejných priestranstiev vo vyjadrcní pod č.

ZPD-2017/00904-O2ÍVY zo dňa 24.02.2017 súhlasi s vydaním územného rozhodnutia a

stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a modemizácia - odstavné plochy na ul.

Cs. Brigády“, na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš s pripomienkami a to:

V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia

mesta Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného

osvetleniaje prnrebné požiadat‘ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný v súlade s * 3 ods. 2 zákona č.

135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, po predchádzajúcom súhlase

dopravného inšpektorátu o určenie trvalého a dočasného dopravného značenia. K

žiadosti je potrebné pripojiť okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj

projektovú dokumentáciu vypracovariú odbome spósobilou osobou.

Pred realizáciou stavby je stavebník povinný, v súlade s 8 zákona č. 135/1961 Zb.,

požiadaf mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie

miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložit‘

právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v

Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú situácia dočasného dopravného značenia.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácň odsúhlasit‘ na Mestskom úrade, odbor

životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácú

a verejných priestranstiev.
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, vo vyjadrení

pod č. OU-LM-OSZP-SVS 2017/001881-OO2íLi zo dňa 07.024.2017

Z hřadiska hospodárskeho s rea)izáciou stavby súhlasíme. Zároveň Vás upozorňujeme,

že o povolenie objektu SO 02 Dažďová kanalizácia a o povolenie na nakladanie

s vodami bude potrebné požiadaf o povolenie v súlade s 26 a 21 zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaKaZP vo

vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/04468-002-Ku zo dňa 05.04.2017 nemá

námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu



„Rekonštrukcia a modernizácia odstavné plochy na ulici CS brigády1‘ v k.ú. Liptovský

Mikuláš, na základe predloženého projektu vypracovaného endis s.r.o., L Mikuláš,

12/20 14 pre investora Mesto Liptovský Mikuláš.
Predmetná stavba sa nachádza na parcelách KN-C 1730/53 (orná póda) aKN-C 1730/1

(zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Liptovský Mikuláš, intravilán mesta Liptovský

Mikuláš, na území, kde platí podl‘a zákona č.54312002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v

znp. prvý stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane

prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky:

- pri realizácH zemných prác dbat‘ na minimaIizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov

na okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v btízkosti existuj úcich stromov a krov postupovat‘ šetrným

spósobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového

systému v prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich

vsiaknutia do pódy, vody a horninového prostredia

- pri zemných prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov

rastlín do okolia
- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná

investor na vlastné náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviesf terén do upraveného stavu

- pri nevyhnutnom výrube drevin je potrebné postupovaf podľa zákona o ochrane

prírody a krajiny * 47 a 48 zákona 543/2002 Z..
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o lP, úsek SSOH vo

vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/001880-002-MA zo dňa 03.02.2017 súhlasí za

dodržania podmienok: S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby sa bude nakladaf

v súlade s platnou legislativou v odpadovom hospodárstve 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.

Odpady zo stavby, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o

odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber,

mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov pnp. bitúmenových zmesí)

pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na

dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude

ohrozovaf životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

- Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši

v stanovisku pod č. ORHZ-LMI-351/2016 zo dňa 12.05.2016 súhlasí bez pripomienok.

V rámci stavby je potrebné rešpektovať jestvujúce zariadenia na dodávku vody na

hasenie požiarov — odberné miesta.
- Okresné riaditel‘stvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát vo

vyjadrení 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

tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

- Ziadateľ zodpovedá za fbnkčnosf a správnosť dopravného značenia /zariadenial,

- Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej

dotknutá bezpečnosť a plynulosf na dotknutých komunikáciách,

- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť 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 stanovit‘ dodatočné podmienky, alebo

uložené
- podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosf a plynulosť cestnej premávky, alebo

verejný záujem
- Okrcsný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku

pod Č. OU-LM-OKR-2017/001799-002 zo dtm 02.02.2017:

- z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a sůhlasí s vydaním územného

rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a modemizácia

odstavné plochy na ulici CS brigády“.
- Krajský pamiatkový úrad Zilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2017/5117-

2/9412JFUR zo dňa 07.02.2017 - K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad luma
v konaní podľa stavebného zákona uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska

záujmov chránených pamiatkovým zákonom:
- ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej

povahy, napr. objektu, kultúmej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného

materiálu. hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo

kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému

pamiatkovému úradu Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať

ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- Podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich predpisov (d‘alej len „stavebný

zákon“) v prípade zistenia, resp. nawšenia archeologických náiezov počas stavby musí

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásit‘ nález krajskému

pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou. Do obhliadky

krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečit‘ ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,

zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským

pamiatkovým úradom. Archeologický nález móže vyzdvihnúť a premiestnif z

póvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami

archeologického výskumu.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v záväznom stanovisku pod č.

2017/00316-02/033/4ng. Vrabec zo dňa 06.02.2017 súhlasí s návrhom žiadateľa

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor výstavby, Stúrova 1989/41, Liptovský

Mikuláš, ICO: 00 315 524, k začatiu územného konania na stavbu „Rekonštrukcia a

modemizácia - odstavné plochy na ulici Cs. brigády, Liptovský Mikuláš“.

- Upozorňujem Vás na skutočnosť, že navrhovaná stavba Rekonštnikcia a modemizácia

- odstavné plochy na ulici Čs. brigády, 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 zamerat‘

počas výstavby hlavne na:
- ochranu proti hluku a vibráciám ( nasadenie vhodných strojov a dopravných

prostriedkov)
- zamedzenie vzniku nadmemej prašnosti (kropenie, oplachovanie)

- ochrana proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z dopravy
- ochranu proti znečisťovaniu komunikácií a chodníkov (umývaním a čistenim 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 vód



- ochrana každej zelene, kríkov stromov, ktoré neprekážajú vlastnej výstavbe a sú v

blízkosti stavby
- Dodržanim horeuvedených technických a prevádzkových opatrení je predpoklad, že sa

zminimalizujú negativne ovplyvnenia životného prostredia počas budovania

navrhovanej stavby na okolité obytné a oddychové prostredie. -

- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pod Č. 94-24/2016 zo dňa 11.05.2016

Po preskúmaní projektovej dokumentácie a obhliadke predmetného územia Vám ozna

mujeme, že nemáme pripomienky k PD a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia

a stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Zároveň Vám oznamujeme, že predmetným územím neprechádzajú žiadne inžinierske

siete V správe našej organizácie.
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 119/2017 zo dňa

10.02.2017 súhlasíme, zároveň Vám oznamujeme, že na predmetnom území sa

nachádzajú podzemné siete verejného osvetlenia v správe VPS. Poloha jednotlivých

stožiarov ako aj trasa vedenia je zakreslená v priloženej situácii. Fred začatím

akýchkoľvek prác bude potrebné vykonat‘ vytýčenie sietí za pritomnosti zástupcu našej

organizácie.
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. ASMdpS-1-315/2017 zo

dňa 24.02.2017 súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej

projektovej dokumentácie bez pripomienok.
- V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskcj správy.

- Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v

riešenom území. Na jeho základe je možné vydat‘ územné aj vodohospodárske

rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektant(investor) je povinný doručiť ho v odpise

všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

- Ak dójde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia

stavebným úradom, je potrebné požiadaf o nové záväzné stanovisko.

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 742/2017/MH zo dha

06.02.2017 - 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 vy‘týčime na základe predloženej

objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).
- Investora žiadame, aby minimálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných práč

dohodol s našou spoločnosfou postup a rozsah prác.
- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných

šachtách žiadame upravit‘ do výšky budůcej nivelety spevnených plóch. K úprave

kairnlizačných poklopov žiadame použiť zálievkovú rýchlotuhnúcu hmotu pre

zabudovanie poklopov a dodržanie technologického postupu podľa odporúčaiií daného

výrobcu. Pre tieto účely odporúčame použit‘ napríklad systémy Ergelit, Izolsan,

Hevolit. Po konzultácH, predloženi certifikátov a odsúhlasení s prevádzkovateFom je

možné použit‘ aj výrobky mých výrobcov splňajúce požadované vlastnosti.

- Fn výstavbe uličných vpustí a drenáže žiadame dodržať pásmo ochrany verejného

vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., tj. min. 1,5 mod

vonkajšieho půdorysného okraja potrubia na každú stranu.
- V prípade, že pri realizácH stavby důjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach

v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 044 55 219 92 alebo 0908

916 579. Pripadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom uličných vpusti a drenáže žiadame

prizvat‘ zástupcu našej spoločnosti. Kontakt — Ing. Rán tel. Č. 0908/916580, p. Hričák

tel.č. 0905 701 932.



- Imafex, spol. s.r.o., vo vyjadrení pod Č. JK-VY-20160503_3 ze dňa 03.05.2016
- V oblasti realizácie stavby prebieha územné konanie na pripojenie OD Central k našej

metropolitnej optickej sjeti. Optickú sieť budeme viesť cez parkovacie plochy,
prípadne zelený pás, súbežne s pripravovanou cestnou komunikáciou. Požadujeme na
mieste bižovania našej siete s komunikáciou umiestniť PVC chráničku Dl 10 mm.

- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pod č. 4600031732 ze dňa 20.02.20 17
v stanovisku uvádza

- V predmetnej lokalite katastra Lipt. Mikuláš na ulici Csl.brigády KN.1730fl, 6581/1 sa
nachádzajú podzemně VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú
orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu tohto
vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN
vedenia 22kV podzemné zelenou prenišovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou
N}J podzemné)

- Od uvedených energetických zariadeni žiadame dodržaf ochramé pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa prísIušných noriem SIN. (VN a
NN zemné káblové vedenie na každů stranu I .meter) Pri realizácii výkopových prác,
žiadame neporušiť celistvosť uzemňovaeej sústavy.

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

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D.

- ri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D. ako ai
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, i e potrebné
bezpodmienečne predjednat‘ postup prác na stredisku Udržb Lipt .Mikuláš.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor
pňzvaf zástupcu SSE - D z príslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia čo
potvrdia zápisom do stavebného denníka, pripadne na kópiu tohto vyjadrenia.

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

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit‘, že v daiwj lokalite sa móžu nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osób,

- Platnosť tohto vyjadreniaje obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp.

fotokópiu tohto vyjadrenia.
- SPP-Distribúcia a.s., pod č. TDJNS/0115i2017/Hy zo dňa 08.02.2017 - SPP-D, ako

prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o energetiket‘) SUHLASI $ vydaním stavebného povolenia na vyššie
uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok.

- VSEOBECNE PODMIENKY:
- Po posůdeni predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby

konštatujeme, že umiestnenie yššie uvedenej stavby níe je v kolízií s eXismjúcicmi
plynárenskými zaňadeniami v správe SPP-D,

- stavebník je povimiý pri realizácH stavby dodržiavaf ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne zává2ných právnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohl‘adniť eXistenciu plynárenských zariadení
alalebo ich ochranných a!alebo bezpečnostných pásiem,

- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zaniadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu



obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt‘ počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nic je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzt‘ahuje vydané
povolenie SPP-D,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt‘
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOD, ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom aialebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložit‘ podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-E až
150 000,- E,

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadmjeme
- OSOBITNE PODMIENKY:
- UPOZORNENIE:
- Toto stanovisko reflektuje stav (eXistenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dójde po vydaní tohto

stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k
navrhovanej zmene.

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v pripade, že návrh (žiadosť) na
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskór do 8. 2. 2018, ak stavebník túto
lehotu zmešká, je povinný požiadat‘ SPP-D o vydanie nového stanoviska.

- SPP-D je v sůlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť
v prípade, ak dójde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri
vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dójde k zmene ustanovení
právnych predpisov, na základe ktorých bob toto stanovisko vydané.

- Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611704981 zo dňa 2 1.02.2016
- Dójde do styku so siet‘ami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností

Slovak Telekom, a s alalebo DIOl SLOVAKIA, s r.o.
- Slovák Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s. r.o. požadujú zahrnúť do podmienok

určených stavebným ůradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sů neoddeliteľnou
súčasfou 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 dodržať 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 prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosf podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 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 sieti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spobočnosť Slovák Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany abebo preboženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spobočnosti povereného správou sjeti Ján Babál, jan
babal@telekom sk, +421 44432845

- V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do



projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadeni 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‘ zrealizovať
prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa. že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládek materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

- V prípade ak na \Tami defmovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je ve vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo
DIOl SLOVAKIA, s r o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

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

- V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo činnosfou z akýchkol‘vek
dbvodov pobačovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastavit‘
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
Vzhradom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa můžu nachádzať zariadenia
mých prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televizne
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 babal@telekom sk, +421 444328456, 0903924519

- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho
vydania

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu
tohto vyjadrenia

- Ziadateľ může vyjadrenie použit‘ iba pre účel, pre ktorý mu belo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovaf, prenajimať
alebo využívat‘ bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom. a.s.

- Ziadatel‘a zároveň upozorňujeme, že v pripade ak plánuje napojiť nehnuteľnosf na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplnif aj telekomunikačnú prípojku

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

- Prílohy k vyjadreniu
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Všeobecné jodmienky ochrany SEK
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízň 50 SEK

Slovák Telekom,a.s. alalebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácH SO zamestnancom Slovák Telekom, a.s.



povinný zabezpečíť:
- Ochranu alebo preloženie sjetí v zmysle konkrétnych podmienok určených

zamestnancom Slovak Telekom,a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat‘ práce súvisiace s

preložením sjetí (alebo vybudovaním 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

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými můžu byt‘ obrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadatel‘ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:

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

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s
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

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

- Aby boll 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 číslol2 129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z důvodu, že spoločnost

Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s r o nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

- UPOZORNENIE V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znížiť hytie
tel káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

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

- Ziadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.

- FIN.M.O.S. a.s., pod č. PL/2017 zo dňa 07.04.2017 oznamuje: Na prípadné zásahy do
zariadení VO, ktoré patria do majetku FN.M.O.S., a.s. určujeme nasledovné
podmienky:

- Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský
Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

- V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S. a.s., žiadame
vykonať presné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.

- Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej
spoločnosti a vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov
medzi našou spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš.

- Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu
VO na vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude



bezodkladne predložený v jednom vyhotoveni našej spoločnosti.
- Z technického hľadiska sak samotnej dokumentácii a stavbe nevyjadrujeme.
- Po ukončeni akcie Vás žiadame o zaslanie pisomnej informácie o vykonaných úprav a

zmien na VO ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmá revíznych správ a pasportu
vo.

- LiptovNct a.s., VD vyjadrení pod Č. JP-VY-20170213 zo di‘rn 13.02.2017 vydávajú
nasledovné stanovisko: v oblasti realizácie sa nachádzajů naše vedenia. Pred začatím
prác žiadame kontaktovat‘ povereného pracovnika (0905 440232 alebo 0918 415232),
ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich sietí žiadame práce vykonávat‘ ručne, bez
použitia mechanizmov.

- Imafex spol. s.r.o., vo vyjadrení pod č. JK-VY-2017213_1 zo dňa 13.02.2017
vydáva nasledovné stanovisko: v oblasti realizácie sa nachádzajú naše vedenia. Pred
začatim prác žiadame kontaktovat‘ povereného pracovníka (0905 440232 alebo 0918
415232), ktorý vytýči naše siete. V blízkosti našich sjeti žiadame práce vykonávať
ručne, bez použitia mechanizmov.

- LMT, a.s., vo vyjadrení pod Č. LMT 2017/005-JT zo dňa 31.01.2017 konštatuje:
v priestore plánovaných nových parkovacích stáiui dójde ku kňžovaniu $ podzemným
betónovým kanálov, v ktorom sů uložené rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej
vody pre bytové domy na ul. Čsl.Brigády. V prípade, že důjde ku výkovým prácam,
žiadame pred ich začatim požiadat‘ o vytýčenie. Výkop prevádzať tak, aby nedošlo
k porušeniu teplovodného kanála.

Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle * 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnost‘, ak v tejto lehote bude podaná
žiadosf o stavebné povolenie.

K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie
životného prostredia a poľnohospodárstva, Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor Zivotného
prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných
priestranstiev, Oksesný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Obesný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Ohesný úrad Liptovský
Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a
ksajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresné riaditeľstvo hasičského a
záchramého zboru v Liptovskom Mikuláši, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy
majetku, Detašované pracovisko Stred, Krajský pamiatkový úrad Zilina, Liptovská
vodárenská spoločnosť, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, Slovak Telekom, a.s.,
Imafex spol. s.r.o., LiptovNet a.s., LMT, a.s., Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš. Ohesný úrad Liptovský Mikuláš. Odbor bízového riadenia, FIN.M.O.S.,
Orange Slovensko as., TUV SUD Slovakia s.r.o., Energotel, Proňnet, s.r.o., Ministerstvo
vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, 02 Slovakia, s.r.o., UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o..

Rozhodnutie o námietkaeh úěastnikov konania:
Neboli uplatnené

Odóvodnenie:
Stavebný úrad v uskutoČnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach,



uvedených v 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplneni
niektorých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že
umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účasmíkov konania. Dokumentácia stavby splňa
požiadavky stanovené v 43 d a 43 e stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
vyhláškou 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 09.03.2017 stavebný úrad obdržal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby „Rekonštrukcia a modemizácia — odstavné plochy na ulici Cs.brigády“ na pozemku
parc. č. KN-C 1730/1, 6581/1, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Di‘rn 24.03.2017
stavebný úrad oznámil začatie konania formou verejnej vyhlášky a nariadil miestne
zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 27.04.2017. Po doložení všetkých potrebných
dokladov a stanovísk, nakoľko neboli zistené nedostatky a prekážky ktoré by bránili vydaniu
rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad vydal v predmetnej veci rozhodnutie.

Oznámenie o začatí konania bob riadne doručené všetkým známym účastníkom
konania verejnou vyhláškou. V priebehu konania neboli podané námietky od účastníkov
konania.

Dňa 18.04.2017 bob podané od žiadateľa Združenie domových samospráv, Námestie
SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení Lukáš Vojtuš, elektronickou poštou
podanie, z ktorého vyplýva, že žiadateľ sa domába účastnictva v predmetnom konaní.
Vzhľadom na to, že stavebný zákon výslovne a jednoznačne uvádza účastníkov stavebného
konania (*34 ods. 1 zák. č.50/l976 Zb. - Učastníkom územného konaniaje navrhovatel obec,
ak nic je stavebným úradonz príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie
vyplýva z osobitného predpisu) a povoľovaná stavba nesplňa kritériá podľa 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, stavebný úrad nepriznáva
Združeniu domových samospráv, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava v zastúpení Lukáš
Vojtuš, postavenie účastníka konania, z čoho vypbýva, že nebobo možné žiadateľovi doručit‘
elektronickú kópiu spisu. ( 23 ods. I správneho poňadku - Učastnici konania a ich
záslupcovia a zúčasžnené osoby nzajú právo nazeraťdo spisov, robit‘ si z nich výpisy, odpisy a
doslat‘ kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostat‘ informáciu Zo spisov 5
výnimkou zápisnic o hlasovaní mým spósobom).

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský
Mikuláš. Podľa platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený
uznesenim mestského zastupiteFstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho
záväzná čast‘ bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č.
7/2OIONZN dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa
navrhovaná stavba nachádza v urbanistickom bloku „zmiešané územie mestského centra“.
Stavba jev súlade splatným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.

Vlastnictvo a užívanie pozemkov doložené:
pozemku parc.č. KN-C 1730/1, 658 1/1 výpisom z listu vlastníctva Č. 4401 vydaný a

overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 09.03.2017, vo
vlastníctve: Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš,

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 4 ods. 1,
písm. „a“je obec od poplatku oslobodená.



Poučenie:
Podľa @ 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu

správneho orgánu sa možno odvolat‘. Odvolanie podľa 54 zákona o správnom konaní sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Bobrovec cestou Spoločného
obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Stůrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie možno preskúmaf správnym
súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní
riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

ĺr(‚_‚In.LadislavSedIák PhD.

Doručuje sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto rozbodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 zákona
Č. 50/1976 Zb. a musí byť vyvesené v mieste obvyklým spůsobom po dobu 15 dni na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doruČenia.
Súčasne musí byt‘ obcou zverejnené aj mým spósobom 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
- Mestský úrad, odbor ZP a dopravy
- Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Štúrova 36, 031 SOLipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH. SSOPaK. SVS

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031

01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor krizového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1,

031 41 Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a-s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80

Lipt. Mikuláš
- Slovak Telekom, as, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. - Zilina, 010 47 Žilina
- Verejnoprospešné služby, Družstevná Č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
- FINMOS. as, Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, správa nebnuteFného majetku a výstavby, Banská Bystrica



- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- LMT, a.s., Za trafou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Imafex, spol. s.r.o, Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
- LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vyvesené v mieste stavby dňa Zvesené dňa

15-06- 2017 30 :06 2017
Vyvesene dna Zvesené dňw

Oznámené mým spósobom (akým) dňa-

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MEST$KÝ ÚRAD
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