
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 201 7/06926-03/ESar Liptovský Mikuláš: 14.11.2017

Stavebník: TREOS s.r.o., Matúškova 19, 031 05 Liptovský Mikuláš v zastúpení
SubtechUNITY, s. r. o., Námestie osloboditel‘ov 72/11, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Ziadosť o stavebné povolenie stavby: JBV Liptovská Ondrašová — Pod zásad —

„SO 06 Vercjné osvetlenie“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník TREOS s.r.o., Matúškova 19, 031 05 Liptovský Mikuláš, (IČO: 36 398 667) v
zastúpení SubtechUNITY, s. r. o., Námestie osloboditeľov 72/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 27.09.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu B\ Liptovská
Ondrašová — Pod zásad v rozsahu „SO 06 Verejné osvetlenie“ na pozemkoch parc. Č. KN-C
873, 874/1, 875, 878/3, 878/11 a 879/9 k. ú. Liptovská Ondrašová, na ktorú bob vydané
územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. NIsU/UR a SP 2016/07220-03/Šar zo
dňa 23.01.2017. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liptovský Mikuláš ako prislušný špeciálny stavebný úrad podVa * 117 zák. Č. 50/1976
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 úzernné piánovanie, stavebný poriadok
a bývanie prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po
preskúmaní podľa ustanovenia 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

Stavba IBV Liptovská Ondrašová — Pod zásad v rozsahu „SO 06 \Terejné osvetlenie“ na
pozemkoch parc. č. KN-C 873, 874/1, 875, 878/3, 878/11 a 879/9 k, ú. Liptovská Ondrašová sa
podľa * 66 ods. I stavebného Zákona

P O V O 1‘ u J C.

Druh a účel povol‘ovanej stavby: inžinierska stavba

Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh verejného osvetlenia miestnej upokojenej



komunikácie v lokalite plánovanej výstavby obytnej skupiny 8 rodinných domov v rámci stavby
BV Liptovská Ondrašová — Pod zásad. Ide o návrh prvkov vonkajšieho osvetlenia — káblov
a stožiarov So svietidlami — priestor bude osvetlený siedmimi osvetľovacími stožiarmi s LED
zdrojmi. Napájacím bodom pre osvettovacie stožiare bude nový rozvádzač typový RVO, osadený
pri eXistujúcej typovej skrini HASMA SR6.0 Č. 115 na Matuškovej ulici.

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
SO 06 Verejné osvetlenie

Technické údaje stavby:
- 7ks stožiarových sietidiel na osvetl‘ovacích typových stožiaroch výšky 6 ni
- dlžka verejného osvetlenia je cca 194 ni, vedené káblom CYKY-J 5x6 mm2

Spósob doterajšicho využitia pozemkov:
- pozemok parc. č. KN-C 875 L ú. Liptovská Ondrašová je na liste vlastníctva Č. 846 vedený
ako zastavané plochy a nádvoria, pozemky parc. č. KN-C 873, 874/1, 878/3 a 878/11 k. ú.
Liptovská Ondrašová vedené ako trvalé trávne porasty a pozemok parc. č. KN-C 879/9 k. ů.
Liptovská Ondrašová je vedený ako orná póda.

Súhlas na vyňatie z PP:
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko
k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej póde v k. ú. Liptovská Ondrašová pod č.
OU-LM-PLO-2017/008476-2/IVA zo dňa 11.07.2017.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ján Zvolenský - je to odborne spösobilá osoba, ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť
projektovej dokumentácie.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoráje súčasťou
tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:
- Podzemné elektro vedenie — napojenie sa zrealizuje v novorn rozvádzaČi RVO, pri eXistujúcej
skrini SR6.0 Č. 115 na Matuškovej ulici. Jednotlivé navrhované stožiare sa prepoja káblom
CYKY-J 5x6 mm2.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osbb na stavenisku, dodržat‘:
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona a osobitných predpisov, upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.
STN 92 020 Ii až 4 Požiarna bezpeČnosť stavieb — spoloČné ustanovenia
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavby.
Zákon NR SR Č. 124/2006 Z . z. — O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
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Vyhl. MŽP SR Č. 532/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadaf pred uplynutím
lehoty výstavby ojej predlženie.

Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia 62 odst.1, písm.
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný
oznámiť zhotovitei‘a stavby, predložif oprávnenie na realizáciu stavieb podl‘a zvláštnych
predpisov /Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod.! a zmluvu o dieto.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečif vvN‘čenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vvkonávaf geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačně
overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom
a kartorafom a predložit‘ na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavlcy na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hl‘adiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienkv z
hľadiska architektú‘:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe
/ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona1,
- stavebník Je povinný umožniť povereným orgánorn vstup na stavbu za účelom vykonania SSD.
- na stavbe musí byl‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa reahzovanej stavby,
- na stavbe musí byl‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa
odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,
- stavebník je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby. dodávatel‘a.
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a
dátum stavebného povolenia,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS
odstránif a pozemok daf do pövodného stavu,
- stavebný materiál skladovaf tak, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby (stavebník) na vlastně
flnančné náklady bezodkladne.

Podmienkv na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vód. exhalácie, úpravy okoUn stavby a pod.
- pred začatim výkopových prác je investor povinný odsúhasif všetky podzemné vedenia
existujúcich inžinierskych sietí u príslušných správcov a vytýčif ich na tvare miesta. Dodržaf
ochranné pásma, STN 73 6005 pri križovaní a zemné práce prevádzat‘ tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu,
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- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach
a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených iáujmov vlastníkov susednýcb
nehnute Fn ostí,
- odvedenie dažďovch vód z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k zamokrovaniu
susedných nehnuteľností,
- typ osvetFovacich stožiarov a typ svietidiel zosúladiť s vyjadrením a Verejnoprospešných
služieb Liptovský Mikuláš.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva
- Súhlasí s projektovou dokumentáciou a s vydanírn stavebného povolenia pre navrhovanú

stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- L S odpadmi. ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade

s ptatnou legislativou v odpadovorn hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentác i o ti.

- 2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spůsobe 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 uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov).
Na staveniskuje potrebné vyčleníť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby
a zabezpečit‘ ho spösobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo
staveniska hned‘ odvážať.

- 4. S komunálnymi odpadrni je potrebné nakladat‘ aj v súlade s platným VZN mesta
Liptovský Mikuláš.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
- S navrhovaným zámerom na poFnohospodárskej póde súhlasí za dodržania nasledovn‘ch

podmienok:
- L Zabezpečiť základnú starostlivosť o poFnohospodársku půdu, na ktorú bob vydané toto

stanovisko až do doby realizácie stavby najrnä pred zaburinením pozemkov a porastom
sarnonáletu drevin.

- 2. Vykonať skrývku humózneho horizontu poľnohospodárskej půdy do min. hlbky 30 cm
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc. č.
KN-C 873, 874/1, 875, 878/3, 878/11 a 879/9 vo vlastnictve žiadateľa.

- 3. Po realizácii výstavby za účebom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutel‘ností podľa 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku — orná půda a trvalé trávne porasty na zastavané plochy a nádvoria, prípadne na
ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení
súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto
stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny
odbor.
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Qkresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby sůhlasi bez pripomienok.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripornienkami:
V súbehu s inžinierskymi sieťami NN rozvody a verejné osvetlenie) žiadame dodržať
ochranné pásmo navrhovaného vodovodu a kanalizácie v zrnysle zákona Č. 442/2004 Z. z.
o vodách t. j. min 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia na každú stranu.
Uvedené siete rnusia byt‘ umiestnené mimo tohto pásma ochrany.

SPP — distribúcia, a.s., Bratislava
S vydanim stavebného povolenia na navrhovanú stavbu súhlasi za dodržania nasledujúcich
podmienok:
Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpeČnostné pásma existujúcich plvnárenskch
zariadení v zmysle 79 a 80 Zákona o energetike.
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájornné vzdialenosti medii
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inžinierskyrni sieťami v zmysle SIN 73 6005 a SIN 73 3050,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred zaČatím vykonávania mých Činností, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadeni ‚ objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP —

distribúcia, 2.5.1 Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(‘vw.spp-distribucia.sk.
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribuČnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytvčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyČovania nepresiahne
I hodinu,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energeuke.
vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych
predpisov — súvisiacich technických noriern a technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä
TPP 700 02,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s SIN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala ině
vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe. resp. aby pri prevádzkovani
nemohlo döjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodzovaniu.

Slovak Telekom, as., Bratislava
So sieťami elektronických komunikácií (ďaíej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA. s.r.o. dójde do styku v záujmovom území.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAK1A, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:
I. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (* 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
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a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona Č. 35 1/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zrneny vyznačeného polygónu, dčvodu žiadosti. účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podFa 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. alalebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskór pred
spracovanírn projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, as. na
stanovenie konkrétnych podrnienok ochrany alebo pretoženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, jan.babaltelekom.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 v zmysle 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVÁKIA, s.r.o. o zákaze
zriad‘ovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami deflnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sleť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a1alebo DICI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 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 pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, as.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovom
území sa móžu nachádzať zariadenia mých prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel‘ov 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 objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://ww‘iv.telekom.sklvyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržat‘ pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyj adrenia.
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- 12. ŽiadateF móže vyjadrenie použit‘ iba na účel, pre ktorý mu bolu vystavené. Okrem
poutitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej reaiizácie výstavby. žiadateľ
nieje oprávnený poskytnuté informácie a dúta d‘alej rozširovat‘. prenajímať alebo využívať
bez súh Jasu spoločnosti Slovak Telekom. as.

- 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojíť nehnuteFnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekornunikačnú prípojku.

- [4. Poskytovatel‘ negarantuje geodetiekú presnosť posktnutch dát. Poskvtnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vvtýčenie.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš ‚ ‚

- V prípade, že budú projektované stlpv dlžky 8 m. je potrebné použiť oceľové stlpy
AMAKO a svietidlá SHAPIRE 70 W. ‚ ‚

- Sk budwe v projekte uvažované so stlpami dlžky 6 m, je potrebné použiť oceFové sUpy
AMAKO a svietidlá ALTRA 36 W.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš. úsek štátnej správ‘ odpadového hospodárstva zo dňa
26.05.20(7; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa I (.07.2017;
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 20.06.20(7; Okresnč
riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa 05.06.2017; SPP — distribúcia. a. s. Bratislava ze
dňa 11.07.2016; mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, oddelenie cesÉnej dopravy,
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 22.10.2017; Slovak Telekom, a.s.
Bratislava zo dňa 03.08.2016; Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zo dňa 17.10.2017.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
52 ods.1 zák. č. 71/1 967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončená stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Rozhodnutje o námietkaeh účastníkov konania:
- námietky neboli uplatnené.

Odůvod nen ie:

Stavebník TREOS s.r.o., Matúškova 19, 031 05 Liptovskt Mikuláš. (IČO: 36 398 667) v
zastúpení SubtechUNlTY, S. r. o., Námestie osloboditel‘ov 72/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 27.09.2017 na Spoločn obecný úrad úzernného rozhodovania a stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu IBV Liptovská
Ondrašová — Pod zásad v rozsahu „SO 06 Verejné osvetlenie“ na pozemkoch parc. č. KN-C
873, 874/1, 875, 878/3, 878/ĺ 1 a 879/9 k. ú. Liptovská Ondrašová. na ktorú bulo vydané
územné rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsU/UR a SP 2016/07220-03/Sar zo
dňa 23.01.2017.

7



Stavebný úrad po posúdení žiadosti oznámil dňa 0410.2017 podľa 61 ods. 4 stavebného
zákona z.ačatie stavebného konania verejnou vyhláškou. VzhFadorn k tornu, že podaná žiadosť
spolu s predloženými dokladrni a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, stavebný úrad
upustil v zmysle 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.
Zároveň stanovil ůčastnikom konania lehotu 7 pracovnch dni odo dňa doručenia oznámenia.
dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky. Súčasne ich upovedomil. kde
a kedy je možné nahliadnuť do dokladov. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu doručené
žiadne pripomienky od účastníkov konania,

Stavebný úrad v uskutočnenorn stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 62 ods.] a 2 stavebného zákona a 8 vyhl. č.
453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením
stavby nic sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo obrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby splňa požiadavky určené 43d a
43e, 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a
príslušné ustanovcnia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácii bob zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V
priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.

Uskutočnenie navrhovanej stavby neohmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja
územia aje v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. ktorÝ bol schválený
Vznesením Mestského zastupiteFstva Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho závázná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM Č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s
účinnosťou 1.1.201] v znení zmien a doplnkov.

Vlastnictvo preukázané: na základe výpisu z listu vlastníctva Č. 5790 k. ú. Liptovská
Ondrašová. vydaného Okresnýrn úradom, katastrálnym odbororn Liptovský Mikuláš dňa
29.06.20 t 7.

Správny poplatok zaplatený v zmvsle zákona č. 145/1995 Zb. v zneni nesk. predpisov do
pokladne mesta Liptovský Mikuláš: po1. č. 60 písm. g) = 100,00 eur.

Poučenie:
Podľa 53 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno

odvolať. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do IS dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš 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 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmatel‘né správnym súdom podFa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

kSIng. Ján Bk ‘Č, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikulá
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 69 ods. 2 stavebného zákona v
zneni neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, Že sa písomnosť
vyvesi po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne mým
spósobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorúho sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej
lehoty je dňom doručcnia.

20 -11- 2.017 —5-12- 2.017
Vyvesené dňa Zvesené dňa

T ‘7
Zverejnené mým spósobom:.. . .PbÝ. . .!A“2.i:

MESTO LIPTOVSKÝ MiKULÁŠ
MESr34<Ý ÚRAD

031 42 UPTOV€KÝ MIKULÁŠ /
LNI

Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa
Učastníci konania (tj. vlastnici susediacich pozemkov a stavieb U osoby. ktoré majú K takýmto pozemkom
a stavbám ině práva. ak ich vlastnicke a ině práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle * 69 ods. 2 stavebného zákona tak, že toto
rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu ana
internetovej stránke.

Na vedomie
SubrechUNlTY, s. r. o., Námestie osloboditeľov 72/11.031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Rudolf Galko, Za vodou 119/41, 031 01 Liptovský Mikuláš — lfanovo
Ján Zvolenský, ELPRO, Zápotockého 1228. 031 01 Liptovský Mikuláš - projektant
TREOS s.r.o., Matúškova 19, 031 05 Liptovský Mikuláš - dodávateF
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP adopravy, odd. CD. PIK a VP. Stúrova 1989/41, 031 42
Liptovský Mikuláš
OV Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP. úsek ŠSOH, Vrbická 1993. 031 01 Liptovský
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor. Kollárova 2. 031 OlLiptovský
Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský
Mikuláš
SSE — Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
SPP — Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná I ‚ 031 01 Liptovský Mikuláš
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