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

Číslo: MsÚ/úRaSP 2016/07217-04/MIC V Liptovskom Mikuláši dňa 06.04.2017
MsUJ[JRaSP 2017/01 559-04/MIC

Vybavuje: Ing. Andrea Michalková
Tel.: ±421 — 044/5565345
E—mail: andrea.michalkova@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
v zastúpení Ing. Viastimilom Hannlom — DELTA, Ziarska 604/6, 031 04 Liptovský
Mikuláš - žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Parkovacie plochy — evanjelický
a.v. kostol Palúdzka“ liniová stavba

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
v zastúpení Ing. Vlastimilom I{anulom — DELTA, Žiarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš podal
dňa 24.11.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Parkovacie plochy —

evanjelický a.v. kostol Palúdzka“, liniová stavba, ktorá sa má nachádzat‘ na pozemku parc. Č.
KN-C 2047 (KN-E 2403, 2402/2), 2008 (KN-E 2403, 2402/1), 2011 (KN-E 2402/1), KN-C
1839/2 (KN-E 208) v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš príslušný stavebný úrad podľa ~ 120 zák. č.50/19‘76 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 p~ánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a * 3a ods.4 zákona č.135/l 961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších právnych úprav prerokoval žiadost‘ stavebníka podľa * 62 a 63 stavebného
zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

Stavba „Parkovacie plochy — evanjelický a.v. kostol Palúdzka“ liniová stavba, ktorá sa má
nachádzat‘ na pozemku parc. č. KN-C 2047 (KN-E 2403, 2402/2), 2008 (KN-E 2403,
2402/1), 2011 (KN-E 2402/1), KN-C 1839/2 (KN-E 208) v k. ú. Palúdzka, sa podl‘a ~ 66
ods. I stavebného zákona

p o v oj‘ u j e

Pre stavbu holo obcon Bobrovec vydané rozhodnntie o umiestnení stavby pod Č.
MsUJURaSP 2016/05472-O5JMIC dňa 06.02.2017.

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

miestnych komunikáciách bude vykonaná rekonštrukcia tak, aby sa odstránila barierovost‘,
budú opravené prepadnuté miesta Po kanalizácii a popraskaný asfaltobetónový koberec bude
nahradený novým. Prístupový vjazd a vstupy do objektu kostola a prechody pre chodcov budú
riešené ako bezbariérové.



Čienenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčast‘
rozhodnutia
- SO Oi — Parkovacie plochy

Technické údaje:
Vetva A — začína na konci Vetvy B miestnej komunikácie a pokračuje srnerom severným kde
sa napája na cestu 1/18 (vjazd existujúci, výmena len koberca). Celková dlžka komunikácie je
94,91 m a šírka 5,5 m. súčasfou bude nový chodník dl. 50,0 rn, šírky 1,5 m. na ľavej strane
komunikácie, pri vstupnej ploche do kostola sa vybuduje nové parkovisko pre osobné vozidlá
(5 ks parkovacích stání).
Vetva B — začína na jestvujúcej miestnej komunikácii a pokračuje smerom východným kde sa
napája na Vetvu A - ul. Baranovská (bude zrealizovaná rekonštrukcia). Celková dlžka
komunikácie je 78,12 m a šírka 5,0 m. Súčast‘ou komunikácie budú aj nové domové vjazdy a
prístupová komunikácia.
Vetva C — celková dlžka komunikácic je 31,31 m a šírka 5,0 m. Súčast‘ou komunikácie sú aj
pozdlžne parkoviská pre osobně vozidlá v počte 4 ks.
Vetva D — začína na vetve A miestnej kornunikácie a pokračuje smerom západným kde sa
napája na vstup do kostola. Celková dlžka spevnenej plochy je 17,75 m a šírka 20,50 rn.

Spósob doterajšieho využitia pozemkov:
parc.č. KN-C 2012/2, 2012/1 (KN-E 2396/2), KN-C 2047 (KN-E 2403, 2425/9, 2402/1), KN-
C 2011 (KN-E 2402/l), KN-C 1839/2 (KN-E 208), KN-C 2008 (KN-E 2403, 2425/9) -

pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na použitie pornohospodárskeho pódneho fondu pre stavbu vydal:
Nevyžaduje sa.

Dokumentáciu pre stavebné konanie vypracoval;
Ing. Jaroslav Straka, autorizovaný stavebný inžinier, 1984*A*4~21

Vlastnictvo k nehnutel‘nosti preukázané:
- výpisom z listu vlastníctva č. 4401 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym

odborom Liptovský Mikuláš dňa 03.02.2016, výpisom z listu vlastníctva č. 2990
vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa
11.07.2016

Na uskutočnenie stavby sa určujú ticto podmienky:
- Podľa rozhodnutia o umiestnení stavby „Parkovacie plochy — evanjelický a.v. kostol

Palúdzka“, líniová stavba ktoré vydalo obec Bobrovec dňa 06.02.2017 rozhodnutím
č. MsU/URaSP 2016//05472-05/MIC.

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

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

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

- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

- Spósob uskutočňovania: dodávateľsky, firmou na základe výsledku výberového



konania. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v termíne do 15
dní od ukončenia výberového konania zhotoviteľa stavby.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti
autorizovaným geodetom a kartografom a vytýčenie predložif na stavebnom úrade.

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

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

- Pred rcalizáciou je stavebník povinný dodržať podmienku Č. 1 — Okresného
úradu Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
Odvedenie — odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom 3 %
a pozdlžnym skionom terénu. Povrchové vody budú z cesty odvedené do uličných vpustí
ahlbkovú drenáž, pomocou priečneho a pozdlžneho sklonu. Uličné vpuste budú napojené na
hlbkovú drenáž a vsakovacie jamy.

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

vjazdy sú existujúce.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hI‘adiska architektúry:
— Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečif vytýčenie všetkých inžinierskych

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

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

— Manipulačný priestor je potrebné ohradit‘, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu
okoloidúcich osób.

— Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásif tunajšiemu ůradu ešte pred
jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasit‘ s Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH.

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

— Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby.

— 5 odpadom vzniknutým počas realizácie a prevádzky stavby sa musí nakladať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

— Stavebník je povinný zabezpečif ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, pripadne vzniknutá škodu
uhradiť podľa platných predpisov.

— Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlej komunikácii, je potrebné
zabezpečif jej ochranu pred znečistením.

— Odvedenie dažďových vód z pozemku a zo stavieb riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susednej nehnuteľnosti..

— Pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasit‘ všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčiť ich na tvare miesta.



Dodržat‘ ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzat‘ tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.

— Križovanie sjetí realizovat‘ v zmysle príslušných STN.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy vo vyjadrení pod č.
ZPD-2016/02870-02/VY zo dňa 15.03.2017 súhlasí s pripomienkami:

- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia 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 vypracovanú odborne spósobilou osobou.

- Pred real izáciou stavby je stavebník povinný, v súlade s ~ 8 zákona č. 135/1961 Zb.,
požiadat‘ mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložif
právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ
v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú situácia dočasného dopravného značenia.

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia
mesta Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia
verejného osvetlenia je potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský
Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
rozhodnutie pod č. OU-LM-OSZP-2016/10643-002-CEN zo dňa 03.10.2016 — orgán štátnej
správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán
požaduje: pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave
s cieľom predchádzat‘ negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2016/009341-002-MA zo
dňa 15.08.2016 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky stavby, sa bude nakladaf
v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR Č. 79/2015
Z.Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúce
vyhlášky a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

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

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

- Zodpovedná osoba, ktorej bude vydané stavebné povolenie je povinná nakladat‘
s odpadmi z rekonštrukcie komunikácie v súlade s ~ 77 odst. 3,4 Zákona NR SR Č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod Č. OU-LM-OSZP-SVS-2016/9340—2IMk zo dňa 17.08.2016 dáva



nasledovné vyjadrenie — Z hľadiska vodohospodárskeho s umiestnením stavby súhlasíme.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia pod č. OU-LM-OKR
2016/001665-073 zo dňa 20.10.2016 vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii,
z hl‘adiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súh]isí s vydanim územného a stavebného
rozhodnutia.

Okrcsné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš vo vyjadrení
pod č. ORHZ-LM1-608/2016 zo dňa 22.08.201 6 súhlasí bez pripomienok. V rámci výstavby
a rekonštrukcie je potrebné rešpektovat‘ jestvujúce zariadenia na dodávku vody na hasenie
požiarov — odberné miesta.

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

- spósob úpravy pripojenia vetvy „A“ na cestu 1/18 (nakoľko saide šírkovo upravovať
+ chodník pre peších) je potrebné konzultovat‘ so správcom a následne požiadaf o
povolenie tejto úpravy tunajší cestný správny orgán v zmysle ~-u 3b cestného zákona,
rovnako je potrebné požiadaf o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/18,

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

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

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

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

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

Okresné riaditel‘stvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení pod č.
ORPZ-LM-ODI-161-006/2017 zo dňa 10.02.2017 súhlasí s navrhovanou úpravou
jestvujúcich vjazdov za dodržania nasledovných podmienok:

- Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámit‘ na ODI OR PZ Liptovský
Mikuláš, tel.: 0961453511 alebo 0961453510,

- Práce je potrebné realizovat‘ v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej
dotknutá bezpečnost‘ a plynulosť na dotknutých komunikáciách,

- Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením
zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nelmuteľnosti sa nesmie
ohrozit‘ dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to
najmä zvádzaním a odtekaním vöd na cestné teleso, ich tecbnickým spracovaním
alebo umiestnením,

- Pokiaľ bude počas realizácie na komunikácií obmedzená premávka, alebo sa na nej
budú nachádzaf pracovně stroje, žiadateľ predloží ODI Liptovský Mikuláš na
odsúhlasenie projekt organizácie dopravy prenosným dopravným značením,
vypracovaný odborne spósobilou osobou, Dopravné značenie /zariadenie/ bude



zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR Č. 9/2009, ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020
Dopravné značky na pozemných komunikáciách,

- Ziadateľ zodpovedá za funkčnost‘ a správnost‘ dopravného znaěenia /zariadeniai,
- Je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SSC IV S C Zilina, ktoré sa vzfahuje

kceste 1/18,
- Priechody pre chodcov požadujeme nasvietit‘, popripade mým vhodným spósobom

zvýraznit‘,
- ODI Liptovský Mikuláš si vybradzuje právo v pripade potreby doplnit‘ trvalé dopravné

značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, alebo
verejný záujem.

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

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

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

- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných
šachtách žiadame upravit‘ do výšky budúcej nivelety spevnených plóch. K úprave
kanalizačných poklopov žiadame použit‘ zálievkovú rýchlotulmúcu bmotu pre
zabudovanie poklopov a dodržanie tecbnologického postupu podľa odporúčaní daného
výrobcu. Pre tieto účely odporúčame použit‘ napríklad systémy Ergelit, Izolsan,
Hevolit. Po konzultácii, predložení certifikátov a odsúhlasení s prevádzkovateľom je
možné použit‘ aj výrobky mých výrobcov splňajúce požadované vlastnosti.

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

- V pripade, že pri realizácii stavby dójde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach
v našej správe, žiadame ieh bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 044 55 219 92 alebo
0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. Žilina vo vyjadreni č. 4600027481 zo dňa
12.09.2016 súhlasí s nasledovnými podmienkami:
- V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podperné
body nadzemného vedenia NN v správe SSE-D, a.s.
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržat‘ ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z. a príslušných noriem STN. (MN vzdušné vedenie od hajného
vodiča na každú stranu 1. meter,)
- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit‘ stabilitu existujúcich podperných
bodov a celistvost‘ uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí
realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia
p.Fiačan tel: 041/5 196650, čo potvrdia zápisom do stavebného dennika pripadne na kópiu
tohto vyjadrenia.
- V prípade potreby porealizaěné vyjadrenie Vám bude vydané Po predložení
zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s.Zilina.



- V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min.
1 meter od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Stavbu žiadame realizovat‘ v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit‘, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj vedenia tretích osób.
- Platnost‘ tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnost‘ pri zmene údajov, na základe ktorých bob vydané (zmena ‚okality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6611705589 zo dňa 27.02.2017 — k uvedenej stavbe
dávame nasledovné stanovisko - dójde do styku so siet‘ami elektronických komunikácií
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Sbovak Telekom a.s.
a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnút‘ do podmienok určených stavebným úradom gre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného govolenia Všeobecné godmienky
ochrany SEK. ktoré sú neoddeliteľnou súčast‘ou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
govinný rešgektovat‘ nasledovné:

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

- Vyjadrenie stráca platnost‘ 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 abebo ak si
stavebník nesplní povinnost‘ podľa nasledujúceho bodu.

- Stavebník abebo 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. aialebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosf Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Ján Bábal, jan.baba~~telekom.sk, ±421 44 4328456

- V zmysle ~ 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za spinenie
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
vbastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovat‘
prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka ST, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skbádok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zaradení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Sbovak Telekom, a.s. aialebo
DICI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit‘ nadzemnú siet‘
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa * 68 zákona č. 351/201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnost‘ou z akýcbkoľvek
dóvodov pokračovat‘ Po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost‘, je povinný



zastaviť zemné práce a požiadat‘ o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadat‘ o vytýčenie poloha SEK spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záuj movom území sa můžu nachádzaf zariadenia mých prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom,
a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnost‘ vyžiadat‘ si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spo~očnosti Slovak Telekom a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. základe samostatnej objednávky do troch
týždňov odjej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:

Ján Babál, jan babal@telekom sk, ±421 44 4328456, 0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl‘adu na vyššie uvedené body
dodržaf pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.
Ziadateľ může vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovat‘, prenajímat‘
alebo využívat‘ bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a 5.

Ziadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit‘ nehnuteFnosf na
telekomunikačnú sief úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit‘ aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
Prílohy k vyjadreniu

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

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zánier stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost‘, je v kolízii so

SEK Slovak Telekom,a.s. alalebo DICI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom
Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečit‘:

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

. Vypracovanie proj ektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia telekomunikačného vedenia

. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby
premiestnenia telekomunikačného vedenia

. V ~okalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat‘ práce
súvisiace s preložením sietí (abebo vybudovaním telekoniunikačnej
prípojky) iba zmluvný partner Ján Potančok, teletandem@mail t-com
sk, 0903409880

UPOZORNENIE V kábbovej ryhe sa může nachádzat‘ viac zariadení (káble, potrubia) s
róznou funkčnost‘ou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými můžu byt‘ ohrozené alebo poškodené zariadenia,
je žiadateľ povinný vykonat‘ všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:

. Pred začatím zenmých prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu,



. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorĺ budú vykonávat‘
zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohová odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od
vyznačenej polohy na povrchu terénu

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

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

. Zhutneme zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne
číslo 12129

. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z důvodu,
že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o.
nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané
bez ich vedomia)

UPOZORNENIE V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znížit‘ krytie tel.
káblovje toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

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

4. Ziadame dodržať platné predpisy podľa STN ‘73 6005 pre priestorová úpravu
vedení v plnom rozsahu

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

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5
dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Zilina, ktorý vykoná odborný dohľad
stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických
nálezov.

- Ak počas stavebných prác döjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej
alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr,
stavebného materiálu, brobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí
alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému
pamiatkovému úradu Zilina, najneskůr na druhý pracovný deň Po nájdení a ponechat‘
ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

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

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

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



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

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

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

- Ziadateľ bude rešpektovat‘ všetky inžinierske siete v majetku liDS ako aj cudzie,
zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice Dl, ktoré je povirmý vytýčit‘ pred
zahájením prác.

- Požadujeme aby stavebně práce nezasahovali do pozemkov diaľnice Dl.
- Zabezpečíte realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili účastníkov

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

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

- Zabezpečíte, aby počas realizácie prác nebola obrozená plynulost‘ a bezpečnost‘
premávky na diaľnici Dl a bol dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu
peších na diaľnici Dl.

- Počas realizácie prác nesmie dójst‘ k poškodeniu diaľnice Dl a jej súčastí. Ak vznikne
škoda na majetku NDS, túto skutočnost‘ ste poviimý bezodkladne oznámit‘ Stredisku
správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš a zároveň vzniknuté škody odstráni na
vlastné náklady.

- Začiatok a ukončenie prác žiadatel‘ oznámi liDS, Stredisku správy a údržby dial‘nic 8
Liptovský Mikuláš, riaditeľovi p. Ing. Jurajovi Tomčíkovi na tel. č.: 0903 417 339 a
bude sa nadit‘ jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSUD 8.

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

V prípade dopinenia, alebo zmeny prác zasahujúcich do našich právom chránených
záujmov požadujeme tieto vopred predložif NDS na posúdenie stým, že budete v pinom
rozsahu rešpektovat‘ naše oprávneně požiadavky.

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

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

- Prácami nesmie dójst‘ k poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/18 a jej



príslušenstva.
- Prácami nesmie důjsť k znečisteniu štátnej cesty 1/18 ani k ohrozeniu bezpečnosti a

plynulosti premávky na nej. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite
zabezpečit‘ jej očistenie.

- Ziadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú na vozovke v dósledku
stavebných prác.

- Stavebný materiál nesmie byt‘ ani dočasne ukladaný na vozovku a na cestné teleso
štátnej cesty 1/18.

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

- Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky
zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I. triedy.

- Stavebné práce nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby štátnej cesty 1/18.
- Zahájenie stavebných prác požadujeme oznámit‘ min. 3 dni vopred.
- Projekt dočasného dopravného značenia je potrebné odsúhlasit‘ s OR PZ ODI

Liptovský Mikuláš a požiadat‘ o určenie Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácii.

- Prípadné zmeny PD požadujeme predložiť na posúdenie.

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

- K predloženej doplnenej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
.- Predmetná stavba parkoviska musí byt‘ v súlade s UPN mesta Liptovský Mikuláš.
- Navrhované polomery napoj enia upravovaných miestnych komunikácii na cestu

1/18 žiadame navrhnúf v zmysle STN 73 6110 (Rmin = 7 m). Dopravným
značením na ceste 1/18 žiadame zamedzit‘ vjazd na uvedenú miestnu komunikáciu
vozidlám dlhším ako 9 m.

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

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

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

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

- Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisfovaniu cesty 1/18. Cestný
pozemok a jeho okolie musia byt‘ Po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené.
Stavebný materiál nesmie byt‘ skladovaný na vozovke cesty 1/18, ani na priľahlom
cestnom pozemku. V súvislosti s realizáciou stavby nesmie dójsť k ohrozeniu
bezpečnosti premávky na ceste 1/18.

- O určenie dopravného značenia, Po odsúhlasení prís~ušným Dl PZ, je potrebné



požiadať Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK.
- 5 vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „Parkovacie plochy

evanielický a.v. kostol Palúdzka“ súhlasíme s podmienkou zapracovania pripomienok
6. 1. 2 a 3 do dokumentácie k stavebnému konaniu. všetkých pripomienok do
podmienok stavebného povolenia a ich rešpektovania pri realizácii stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania;
Podmienkam Slovenskej správy ciest, IVSC Zilina, Slovenskej správy ciest, Bratislava,
Okresného úradu Zilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s., sa vyhovuje vo výrokovej časti. Pripomienky Slovenskej správy
ciest, Bratislava — Č. 1,2,3 sú zapracované do projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zniysle * 52 ods. 1 zák. Č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými dokiadmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko konČenú stavbu možno v zmysle
ustanovenia * 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle ~ 70 stavebného zákona záväzné pre právnych nástupeov
konania.

O d 6 v od n e n i e:
Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

v zastúpení Ing. Viastimilom Hanulom — DELTA, Ziarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
podal dňa 24.11.2016 žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Parkovacie plochy
— evanjelický a.v. kostol Palúdzka“, Iíniová stavba, ktorá sa má nachádzat‘ na pozemku parc.
Č. KN-C 2047 (KN-E 2403, 2402/2), 2008 (KN-E 2403, 2402/1), 2011 (KN-E 2402/1), KN-
C 1839/2 (KN-E 208) v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 22.02.2017 začatie konania a
upustil od miestneho zisfovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu pomery v danej
lokalite dostatoČne známe a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby. Po doložení všetkých potrebných stanovísk dotknutých orgánov a uplynutí stanovenej
lehoty 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania stavebný úrad vydal v
predmetnej veci stavebné povolenie.

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

Dňa 06.03.2017 bob podané od žiadateľa Lukáš Vojtuš, Združenie domových
samospráv, Námestie SNP 13, 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 výsbovne pomenúva účastníkov stavebného konania (559
zák. č.50/1976 Zb.), stavebný úrad nepriznáva Združeniu domových samospráv, Námestie
SNP 13, 850 00 Bratislava v zastúpení Lukáš Vojtuš, postavenie účastníka.

Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od ukončenia
výberového konania oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy
a presnej adresy jej sídla, spolu s dokladmi o odbornej spósobilosti pre vykonávanie tejto
Činnosti.



Doručuje sa

Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie má podl‘a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spósobom Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Ing. Vlastimilom Hanulom DELTA, Ziarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Národná dialničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Mestský úrad, odbor ZP a dopravy, Liptovský Mikuláš
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠsOPaK, SVS, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchratmého zboru, Podtatranského 25/19 10, 031 01 Lipt.
Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595, 031 80 Lipt.
Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava
Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. . Zilina, 01047 Žilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská 1613,
01004 Žilina
Slovenská správa ciest, Investičná výstavby a správa ciest, Martina Rázusa 104 A, 010 01
Žilina
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariáneske nám. 19, 010 01 Žilina
Ing. Jaroslav Straka, Ekostaving, projektová a inžinierska kancelária, Štúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš - projektant
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