
OBEC BOBROVEC

Obecný úrad Bobrovce č.90, 032 21 Bobrovce
číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/01 134-03/Šar V Liptovskom Mikuláši: 17.05.2017

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie

Br. A. Stodolu“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovatel‘ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš podal dňa 17.02.20 17 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Br. A. Stodolu“ na pozemkoch parc. č. KN-C
3317/39 (KN-E 3187, 3191, 3192, 3200, 3203, 3205, 3207, 3212, 3213, 3214, 3298/2, 3298/3,
3298/101, 3299, 3318/2, 3319/2, 6660/207 a 6660/210) k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným
dňom bob začaté územné konanie.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa ~ 117 v spojení s * 119 ods. 3 zák.
Č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a ~ 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie posúdil predbožený návrh podľa * 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa ~ 39, ~ 39a ods.1 a2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhoďnutie o umiestnení stavby

„Revitalizácia vuútrobloku sídliska Nábrežie Br. A. Stodolu“ na pozemkoch parc. ě. KN-C
3317/39 (KN-E 3187, 3191, 3192, 3200, 3203, 3205, 3207, 3212, 3213, 3214, 3298/2, 3298/3,
3298/101, 3299, 3318/2, 3319/2, 6660/207 a 6660/210) k. ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to
zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia.



Druh, účel a popis predxnetu územného rozhodnutia:
Riešené územie sa nachádza vjužnej časti mesta Liptovský Mikuláš na sídlisku Nábrežie Dr.

A. Stodolu. Súčasfou územia je budova Matice Slovenskej s námestím Ustavy, ktoré tvorí
severnú čast‘ územia, zjužnej časti riešenú lokalitu ohraničuje ricka Váh s asfaltovou hrádzou.

Predmetom dokumentácie pre územné rozhodnutie je návrh revitalizácie vnútrobloku v časti
sídliska vytvorením športovo — oddychovej zóny s komunikačným napojením na už jestvujúci
cyklochodník. Navrhnutá je výstavba peších komunikácií a spevnených plóch, multifunkčného
a detského ihriska, osvetlenia a úprava zelene. V území je navrhnutý aj výrub invazívnych drevín.
Priestor bude doplnený o prvky mestského mobiliáru a vornočasových aktivít. Odvádzanic
dažd‘ovej vody je navrhnuté povrchovým žľabom z kamenných kociek a zachytávané do
vsakovacieho poldra s okrasnou výsadbou. Navrhovaná stavba bude bez nároku napojenia na
verejné inžinierske siete, z verejnej siete existujúceho verejného osvetlenia bude napojené len
dobudovanie nových lámp VO.

Plošné a kapacitné údaje stavby:
Plocha vymedzeného územia: 17 249 ni2

Riešené spevnené asfaltové plochy: 3 560 ni2

Plochy ihrísk: 739 m2
Plochy zelene: 11 929 ni2

mé plochy: 1021 m2

OBJEKTOVÁ SKLADBA: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť
rozhodnutia)
Spevnené plochy
Verejné osvetlenie
Vodozádržné opatrenia
Prvky inobiliáru a vol‘nočasových aktivít

Spbsob doterajšieho využitia pozemkov:
- ostatné plochy.

Súhlas na vyňatie půdy z PPF:
- nic je potrebný.

Podmienky na umiestnenie stavby a projektovú pripravu stavby:

Polohopisné a výškové umiestnenie stavby v zmyslc situácie spracovanej na podklade kópie
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddclitel‘nú súčasť rozhodnutia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. arch. Juraj Jurík, Štúdio-2 plus, s.r.o, Záhradnícka
13, 811 07 Bratislava, * 1907 AA*.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a STN:
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovaf v súlade s ~ 9 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z.
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o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Dodržať ustanovenia STN 73 6005 a súvisiacich predpisov. Pri uskutočňovaní stavby
dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu
zdravia osůb na pracovisku.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
- Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá móže
mat‘ vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byt‘ vykonaná bez
predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

Podmienky na ochranu prirody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Voči vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky. Z pohl‘adu záujmov chránených zákonom
o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

- 1. ph realizácii stavby volit‘ mechanizmy a technológie v dobroni technickom stave
s cieľom predchádzať ncgatívnym vplyvo;n na oko lité životné prostredie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva
Súhlasí s vydaním úzernného rozhodnutia pre navrhovanú stavbu za dodržania nas]edovných
podmienok:
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- 1. S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladat‘ v súlade

s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentácjou.

- 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 zneškodnením (skládka odpadov).
Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov zo stavby
a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo
staveniska hned‘ odvážať.

- 4. Prevádzkovatel‘ zabezpečí,, aby pri stoj iskách na kontajnery nedochádzalo k rozptylu
odpadov po okolí a k preplňaniu kontajnerov odpadom ich pravidelným dozorom.
S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať v súladc s VZN mesta Liptovský Mikuláš.

Ostatné podmienky:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
- 1. V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš, Nábrežie KN 33 17/39 sa nachádzajú

nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné vzdušné MN vedenia
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a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné MN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN
vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, 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 neporušit‘ celistvosť
uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyj adrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčit‘.
4. 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 Technická
príprava a RP.
5. Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednat‘ postup prác na príslušnom OKU.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí
realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržat‘ manipulačný priestor
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit‘, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osób.
9. Platnosť tohto vyjadreniaje obmedzená na 12 mesiacov odo dňajeho vystavenia.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
V záujmovom území sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu DN 100, DN 150 a
DN 300 a potrubia verejnej kanalizácie DN 300, DN 800 aDN 1000.
V zmysle Zákona č. 442/2002 Z . z., ~ 19 ods. 2 a), ktorý bol zmenený a doplneným
Zákonom č. 230/2005 Z. z., Čl. I, ods. 44 je pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie do priemeru 500 mm vrátane vymedzené vodorovnou vzdialenost‘ou 1,5 m od
vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na obidve strany (pri potrubiach nad priemer 500
mm je pásmo ochrany vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 2,5 m od vonkajšieho
pódorysného okraj a potrubia na obidve strany.
Dalej podl‘a zákona Č. 442/2002 Z. z., ~ 19 ods. 5 jev pásme ochrany zakázané:
a) vykonávať zemné práce ‚ umiestňovať stavby, konštrukcie alebo mé podobné zariadenia
alebo vykonávat‘ činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit‘ ich technický stav,
b) vysádzat‘ trvalé porasty,
c) umiestňovaf skládky,
d) vykonávat‘ terénne úpravy.
Situáciu so zakreslením inžinierskych sietí v správe LVS, a.s. v predmetnej lokalite
zasielame v prílohe. Uzemím móžu prechádzaf aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre
jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré nie sú v situácii zakreslené. Upozorňujeme, že zakreslenie
potrubí v situácii je orientačné. Trasy potrubí vytýčime na základe predloženej objednávky
(Ing. Danek, 0905 997 903— vodovod, p. Vyšný, 0908 916 580— kanalizácia).
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Slovak Telekom, a.s., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (d‘alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, as.
alalebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel‘nou
súčasťou tohto 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
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník
nesplní povinnosť podl‘a bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosf Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal®telekom.sk, ±421
444328456.
4. 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.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že vzmysle * 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z.je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku
SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoloěnosti Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekornunikačných vedení a zariadení.
7. V pripade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sief, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., aialebo DIOl
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečif nadzemnú sjet‘ proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podl‘a * 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.
9. V prípade, že žiadatel‘ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol‘vek
dóvodov pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je
stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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 prevádzkovatel‘ov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel‘a na
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povinnosť vyžiadat‘ si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do
3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
Ján Babál, jan.babal~telekom.sk, ±421 44 4328456, 0903 924 519. V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uved‘te číslo tobto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov
dodržaf pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12. Ziadatel‘ může vyjadrenie použif iba na účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel‘
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovaf, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spobočnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Ziadatel‘a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sleť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej foťme nezbavuje žiadatel‘a povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so
SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sjetí, je stavebnjk Po konzultácii so zamestnancom Slovak
Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

. Ochranu alebo preboženie 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 bokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sjetí (abebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ján Potančok, teletandcm@mail.t-cOm.sk, 0903409880.
UPOZORNENIE : V káblovej ryhe sa může nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)
různou funkěnosfou.
2. Pri akýchkol‘vek prácach, ktorým~ můžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,
je žiadatel‘ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:

. pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu,

. preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat‘ zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boll
na jeho ochranu stanovené,

. upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu,
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. upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hlbiace stroje),

. aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol‘vek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

. zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),

. bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,

. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnosť
Slovak 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 zvýšif, alebo znížif krytie tel.
káblovje toto možné vykonat‘ len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

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

- 4. Ziadame dodržať platné predpisy podl‘a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu
vedení v plnom rozsahu.

SPP — distribúcia, a.s., Bratislava
- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia — NTL plynovody

s prípojkami.
- Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia, ktoré je prílohou tobto stanoviska

má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia
pre účely presného umiestnenia aialebo realizácie stavby aialebo výkonu mých činností.

- 0 presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadat‘ na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 [1 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle (www.spo-distribucia.sk).

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 rn, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne I hodinu.

mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta
- Revitalizácia nie je v rozpore s UPN Liptovský Mikuláš, nachádza sa v urbanistickom bloku

„obytné územie s prevahou bytových domov“ a vo „vyhradenom území parkovo upravenej
zelene“, kde prvky vol‘nočasovej aktivity, doplnené mobiliárom sú prípustné.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Piešťany
Po preštudovaní predloženého projektu na navrhovanů stavbu akceptuje projekt stavby pre
územné rozhodnutie.

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

LMT, a.s., Liptovský Mikuláš
- V dotknutom území je trasa primárneho rozvodu tepla z plynovej kotolne PK 17 Nábrežie do
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OST V-l Nábrežie. 6iadame Vás o posunutie plánovanej výstavby (ihrisko s oplotením) tak,
aby okolo tejto trasy boto dodržané ochranné pásmo v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z.
o tepelnej energetike.

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokunientácie:
Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych
sjetí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby‘
Ostatně podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú
uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sjetí.

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujniov a právoni chránených
záujmov účastníkov konania:
- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebně dokladovaf k žiadosti o vydanie

stavebného povolenia. Pri spracovani projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostně pásma existujúcich podzemných a nadzemných
vedení inžinierskych sletí. Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou
schopnost‘ou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách musia byť zapracované
do projektu stavby pre stavebné povolenie.

K návrhu sa vyjadrili :
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy odpadového

hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP - 2017/003616-002-MA zo dňa 03.04.20 17
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany prírody

a krajiny a posudzovania vplyvov na ZP pod č. OU-LM-OSZP - 2017/3622-002-CEN zo dňa
16.03.2017

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia pod č. OU-LM-OKR
2017/003424-003 Zo dňa 23.03.2017

- SPP — distribúcia, a.s., Bratislava pod č. TB/18190/PPuIln/2016 zo dňa 06.04.2016
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č.
ORHZ - LMI — 241-001/2017 zo dňa 14.03.2017

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Piešťany vo vyjadrení pod č. CS SVP 01 PN
3620/2017/2 zo dňa 20.04.2017

- Stredoslovenská energetika — distribúcia, Zilina pod č. 4600023347 zo dňa 06.04.2016
- mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 16.05.2017
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Liptovský Mikuláš pod č. 2017/00573-02/100-
Brodňanská zo dňa 15.03.2017

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš pod č. 1517/2016JP5 zo dňa
23.03.2016

- IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš pod Č. JK-VY-20160322_2 zo dňa 22.03.2016
- LMT, a.s., Liptovský Mikuláš pod č. LMT 2016/042 - JT zo dňa 10.05.2016
- Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica pod č. BB-0262/2017 zo dňa 01.02.2017
- PROFI-NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš Zo dňa 24.03.2016.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli uplatnené.
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Doba platnosti rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí v zmysle * 40 ods. I stavebného zákona tn roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnost‘, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné
povolenie.

Odóvodnenie:
Navrhovatel‘ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Stúrova 1989/41, 031 42

Liptovský Mikuláš podal dňa 17.02.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu“ na pozemkoch parc. Č. KN-C
3317/39 (KN-E 3187, 3191, 3192, 3200, 3203, 3205, 3207, 3212, 3213, 3214, 3298/2, 3298/3,
3298/101, 3299, 33 18/2, 3319/2, 6660/207 a 6660/210) k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným
dňom bob začaté územně konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa * 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 02.03.20 17 začatie územného
konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisfovaním, ktoré sa konalo dňa 28.03.2017. Súčasne ich
upozornil, že svoje námietky a pripomienky můžu uplatniť najneskůr pri ústnom pojednávaní
a miestnom zisťovaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V stanovenej lehote neboli správnemu
orgánu doručené námietky a pripomienky od účastníkov konania.

Dňa 13.03.2017 bob podané od žiadatel‘a Lukáš Vojtuš, Združenie domových samospráv,
Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, elektronickou poštou podanie z ktorého
vyplýva, že žiadatel‘ sa domáha účastníctva v predmetnom konaní‘ Vzhl‘adom na to, že stavebný
zákon výslovne pomenúva účastníkov územného konania (~ 34 zák. č.50/l 976 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 hl‘adísk uvedených v ustanoveniach uvedených v * 37
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
prejednal ho 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
účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky stanovené v * 43d a 43e stavebného
zákona v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia
slovenských technických noriem.

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 pol‘nohospodárskeho půdneho fondu, lesného
půdneho fondu a pod.) boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia. 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 záväzným 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 podl‘a vyhl.
Č. 532/2002 Z. z.
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Vlastníctvo preukázané: na zák a e vypisu z listov v astníctva Č. 7387 a 7123 k. ú. Liptovs y
Mikuláš, vydaných Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa
20.02.20 17.

Správny poplatok - navrhovatel‘ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle
* 4 ods. I písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenic:
Podl‘a * 53 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolat‘. Odvolanie podl‘a ~ 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec, prostredníctvom SpoloČného obecného úradu
územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

o odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
Kmeťa Č. 17, 010 01 Ziiina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmatel‘né správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

Príloha pre navrhovatel‘a:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situaČný výkres s vyznačeným umiestnením stavby
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddelitel‘nou prílohou územného
rozhodnutia.



Toto 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 zverejncné 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 znení neskorších predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom
doručenia.

17-05- 2017 -1-06-2017
Vyveseně dňw Zvesené dňa~

Zverejnené mým spósobom:. .‘X‘~W ‚‘1(i) LL‘ hEsl)? ‚L n/tui&

‘V~ESTO ‘provsi(ý MIKULÁŠ
MEST8KÝ ÚRAD

&3 42 P OV€KY MIKULÁŠ

Odtlačok pečiatky a podpi
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Účastníci konania (t.j. vlastnici susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom
a stavbám ině práva, ak ich vlastnícke a mé práva k týmto pozemkom a stavbám můžu byt‘ konaním
priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle * 42 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto
rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené Po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a na
internetovej stránke.

Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ží‘ a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ZP a poľnohosp., Ul. Stúrova 1989 41, 031 42 Liptovský
Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, UHA, Ul. Stúrova 1989/4 1, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOI-I, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania
vplyvov na ZP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, 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 krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 41
Liptovský Mikuláš
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Nábrežie I. Krasku Č. 3/834, 921 80 Piešťany
Regionálny úrad verejného zdravotnIctva, Stúrova Č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927, 01047 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP — Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
Obec Bobrovec, Obecný úrad Bobrovec Č. 90, 032 21 Bobrovec
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