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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41,03142 Liptovský MikuMš

Číslo: MsÚĺÚRaSP 2017/04158-03/MIC V Liptovskom Mikuláši 13.07.2017

Vec: LIPRA s.r.o., Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav

Lapák, Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš — žiadosť o vydanie stavebného

povolenia na stavbu „STL plynovod a prípojka“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník LIPRA sto., Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing.

Miroslav Lapák, Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, podal dňa 15.05.2017 žiadosť

o vydmie stavebného povolenia na stavbu „STL plynovod a prípojka“, ktorá má byt‘

umiestnená na pozemku parc. č. KN—C 1726/97, 1726/98, 1726/44, 1726/84, 6585 v k. Ú.

Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Lipt. Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa 117 zák. č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 5 písm. .‚ a“ zák. Č. 608/2003 Z. z. o štátnej

správe pre územné plánovanie. stavebný podadok a bývanie. prerokoval žiadosť stavebníka

a podl‘a * 62 a 63 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba „STL plynovod a prípojka“, ktorá má byt‘ umiestnená na pozemku parc. č.

KN—C 1726/98, 1726/97, 1726/44, 1726/84, 6585 v k. ú. Liptovský Mikuláš sa podľa 66,

ods. 1 zák. Č. 50/1 976 Zb. (stavebného zákona)

p O V ol‘ U J e

Popis stavby:
Jedná sa o návrh strednotlakového plynovodu D50 PE v rozsahu od miesta pripojenia sa na

jestvujúci plynovod D160 PF, ktorý je umiestnený v miestnej komunikácii, po koncový bod

plynovodu — dienko, odvzdušnenie plynovodu cez Sfl plynovú prípojku a návrh

strednotlakovej plynovej prípojky D32 PF v rozsahu od miesta pripojenia sa na navrhovaný

STL plynovod po koncový bod plynovej pdpojky — HUP-Hlavný uzáver plynu GK 25.

Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčast‘ rozhodnutia /

• Inžiníerske objekty
SO—O1 STL plynovod a prípojka

Technické údaje stavby:
STL plynovod — dlžky 62,4 m
STL plynová prípojka — dlžka vodorovne 1,9 m
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Projektovú dokumentáciu vypracovali
Ing. Miroslav Božek - STL plynovod a prípojka

Spůsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok parc. č. KN-C 1726/97, 1726/98, 1726/44. 1726/84,6585v k. ú. Liptovský Mikuláš

je vedený ako zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas k zámcru na poľnohospodárskej póde n‘dal•
Nevyžaduje sa

Prc uskutočncnie stavby sa určujú tieto podmienky:
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v kópü

z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. STL plynovod je

vedený cez parc. č. KN-C 6585, 1726/84, 1726/44, 1726/97v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Podmienky napojenia na inžinicrske siete a úpravu staveniska:
STL plynovod D50 PE — navrhované plynovodné potrubie bude napojené z verejného

plynovodu, ktorý je umiestnený pod miestnou komunikáciou parc.č. KN-C 6585 v k.ú.

Liptovský MikuJáš, ktorý následne pokračuje cez parcely č. KN-C 1726/84, 1726/44,

1726/97 v kil Liptovský Mikuláš po koncový bod plynovodu — dienko,
STL plynová prípojka D32 PE — bude napojená na navrhovaný STL plynovod cez pozemok

parc.č. KN-C I 726/97a ukončená v HUP, ktorá je umiestnená na hranici s pozemkom parc.č.

KN-C 1726/98 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Na uskutočncnie stavby sa určujú tieto podmienky:
— Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je

súčast‘ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonané bez predchádzajúceho

povolenia stavebného úradu.
— Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajůce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osób na stavenisku.
— Pri stavbe budů dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona

237/2000 Zb., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /‚ prislušné

technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
— Stavba bude ukončená do 24 mcsiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

— Spbsob uskutočňovania: dodávateľsky.
— Zhotovitel‘ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi

stavebnému úradu zhotovitel‘a stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla,

spolu s dokladmi o odbomej spůsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.

— Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby a na stavbe je potrebné viest‘ stavebný denník

Podrobnejšic požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä

z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie

podmienky z hl‘adiska architektúry:
— Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť 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 uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
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— Zariadenie staveniska umiestnif na vlastnom pozemku a k terminu kolaudačného konania
zariadenie staveniska odstránif a pozemok dať do póvodného stavu. V prípade zábem
verejného priestranstva pri realizácň stavby požiadaf o súhlas mesto Liptovský Mikuláš,
útvar cestnej dopravy, PK a VP.

— Stavebnými prácarni nesmie byt‘ obmedzený pohyb na priřahlých komunikáciách, je
potrebné zabezpečit‘ ich ochranu pred znečistením.

— Odvedenie dažd‘ových vód z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteľností.

— Križovanie sjetí realizovat‘ v zmysle SIN 76 6005.
— Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označit‘ a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu

okolo idúcich osób.
— Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy ajej likvidáciu ohlásit‘ tunajšiemu úradu ešte pred

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasif Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH.

— Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je
potrebné uschovat‘ po dobu S rokov od ukončenia stavby.

Požiadavky vyplývajúcc z chránených území alcbo ochranných pásicm
- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.

Podľa zákona 25 1/2012 Z.z. 79
- ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zaniadení a priamych

plynovodov
- ochranné pásmo na účely tohoto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti

priameho plynovodu alebo plynárenského zariadcnia vymedzený vodorovnou
vzdialenosťou od osi plynovodu alebo na hranu pódorysu teclmologickej časti
plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od
pódorysu tecbniologickej časti plynárenského zariadeniaje:

e) lm pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa.

SIN EN 12007-2:
Najmenšia svetla vzdialenosf podzemného plynovou od 5kPa do 0,4MPa je 2m od základov,
budov, so súhlasom prevádzkovateľa lm.
Pri prevádzaní prác na uvedenom objekte je nutné održaf vyhl. MPSVR 147/2013 zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia při stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
V náväznosti na citovanú vyhlášku je nutné, aby výkopové práce boli zahájené až po
smerovom a hlbkovom zameraní. Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je
potrebné dodržaf min. vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa SIN 73
6005.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy vo vyjadrení pod č.
MsU/ZPD-2017/03075-002/MVy zo dňa 14.06.2017 súhlasí s vydaním povolenia na stavbu
STL plynovod a prípojka v k.ú. Liptovský Mikuláš s pripomienkami:

- Realizáciu plynovej prípojky žiadame realizovat‘ teclmológiou pretláčania So
štartovacou a čakacou jamou umiestnenou v cestnej zeleni.

- Pred uložením plynovej prípojky do telesa miestnej komunikácie na ul. Zápotockého
je stavebník povinný, v súlade s * 8 zákona č. 135/196 1 Zb., požiadať mesto
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Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne uživanie miestnych komunikácii
(tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosť je potrebné povolenie stavby, vyjadrenie
Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú
situáciu dočasného dopravného značenia.

- V lokalitách realizácie stavby sa nachádzajú podzemné siete verejného osvetlenia.
Pred začatím stavebných prác je investor povinný požiadať Verejnoprospešné služby
Liptovský Mikuláš o ich vytýčenie.

- Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácü odsúhlasif na mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozenmých komunikácii a verejných priestranstiev.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátuej správy odpadového hospodársh‘a vo vyjadrení Č. OU-LM-OSZP-2017/006776-
002-MÁ zo dňa 3 1.05.2017 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby, sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

- Pri kolaudácň stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vznilrnú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdaf len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilně zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčlenit‘ priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude
ohrazovat‘ životné prostredie alebo odpad zo staveniska hiwď odvážaf.

Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. vo vyjadrení č. 4600030806 zo dňa
12.01.2017 súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
- V predmetnej lokalite katastra Lipt.Mikuláš na ulici Zápotockého KN 1726/15,84 sa
nachádzajú, podzemné MN vedenia a skine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám
prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou premšovanou VN
vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou
MN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemne),
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ocbraimé pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa prísušných noriem SYN. (VN vzdušné vedenie
22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od hajného vodiča
na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) Pri
realizácii výkopových prác, žiadame neporušif celiswosf uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčif.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník S SE-D
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadeni SSE-D, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne
predjednat‘ postup prác na stredisku Udržby Lipt. Mikuláš.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor
prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Udržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia
zápisom do stavebného denníka, pripadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich



5 z 10

zariadení nezodpovedárne za poškodenie Vášho zariadenia.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozomiť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj vedenia
tretích osób.
-Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.

Slovak Telekom, a.s., vo vyjadrení Č. 6611628584 zo dňa 02.11.2016 — dójde do styku so
siet‘ami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
aJalebo DIOl SLOVAKIA, s. r. o.
Slovak Telekom a. s. a DIOl 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 rešpektovaf nasledovné:
-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 35112011 Z. z. ) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie *65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ocbrane proti
rušeniu
-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelně číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnost‘ podl‘a nasledujúceho bodu.
-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 DIOl SLOVAKIA, s.
r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnosť Slovak Telekom, a s. na stanovenie
konhétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Ján Babál, jan babal@telekom sk, +421 44 4328456
-V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
s vlastníkom dotknutých SEK Bez uzavretia dohody nie je možné preložif zreahzovať
prekládku SEK.
-Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka společnosti Slovak Telekom, a s a DIOl SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
-V prípade ak na Vami deňnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktoráje vo vlastníctve Slovák Telekom, a s aJalebo DIOl
SLOVAIUA, s r o ‚ je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzenmú sieť proti
poškodeniu alebo narnšeniu 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 čmnnosťou z akýcNcoľvek
dóvodov pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastavit‘
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník
povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 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 prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia,



6 zlO

rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnost‘
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
-Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
Ján Babál,jan.babal®telekom.sk. +421 444328456,0903924519
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržaf pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
-Ziadatel‘ móže 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 d‘alej rozširovat‘, prenajímat‘ abebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
-Ziadateřa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojíť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplníť aj telekomunikačnú prípojku.
-Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnosf poskytnutých dát, poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadaf o vytýčenie.
Prílohy k vyj adreniu

• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel‘a

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s., vo vyjadreni pod č. 6590/2016/Ing. Še zo dňa
27.12.2016 súhlasíme s týmito pripomienkami:
- Navrhovaný plynovod podl‘a projektu križuje potrubia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie. Zakreslenie trás potrubí v priloženej situácHje orientačné. Potrubiaje potrebné
vytýčíť pred začiatkom prác na základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 —

vodovod; p. Vyšný, 0908 916 595 - kanalizácia).
-Križovanie plynovodu s potrubiami v našej správe žiadame realizovať v zmysle SYN.
V prípade, že pri realizácü plynovodu dójde k poruchám na potrubiach v našej správe,
žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. Č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné
poruchy budú odstránené na náklady investora.
-Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom plynovodu žiadame prizvat‘ zástupcov našej
spoločnosti (ji Hričák, 0905 701 932 -vodovod; p. Vyšný).

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pod číslom 2536/30/16/GT/OSJRzo dňa 07.11.2016 vydáva
odborné stanovisko:
Dokumentácia splňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení aje v súlade s
vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN EN 12007
1:2013, SYN EN 12007-2:2013, SYN EN 12327:2013.
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri
návrhu a posudzovaní zariadenia nedójde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosf
posudzovaného zariadenia;

- Budil dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR Č. 508/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;

- Zariadenie (STL plynovod, STL plynová prípojka z PB) může byt‘ prevádzkované len
na základe vykonanej úradnej skúšky. TUV SUD Slovákia, s.r.o., ako oprávnená
právnická osoba může túto skúšku vykonať.
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SPP-distribúcia a.s. Bratislava vo vyjadrení pod č. TD/0984JPP/Hn/2016 zo dňa
08.12.20 16.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podl‘a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a O Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike“): SUHLASI s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania
nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:

- Stavebník je povinný dodržať ochrainé a bezpečnosrné pásma existujúcich
plynárenských zaňadeni v zrnysle *79 a *80 Zákona o energetike. stavebník je
povinný zrealizovať stavbu podFa odsúhlasenej projektovej dokurnentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu plynárenských zaňadení (technologických objehov) walebo
ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto
podmienky móže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj
zodpovednosti za spósobenú škodu. pričorn stavebníkovi móže byt‘ za porušenie tejto
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.,

- stavebník je povinný pri realizách stavby dodržat‘ minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a eXistujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle SIN 73 6005 a SIN 73
3050,

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatím vykonávania
mých činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých exismjúcich podzemných vedeni,

- pred realizáciou zenmých prác alalebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný požiadat‘ SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zaňadení na základe písomnej objednávky, k-torú je potrebné zaslať na adresu: SPP -

distňbúcia. a.s.. Sekcia údržby. Mlynské Nh‘ 44/b, 825 11 Bratislava. alebo
elektronicky. prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-
D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky alalebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezpatne
vytvčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahite 1 hodinu,

- stavebník je povinný pri realizácH stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných
právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre
plyn (TPP) najmä TPP 700 02,

- stavebník je povinný umožnif zástupcovi SPP-D (ji Dušan Boroš, telč. +421 52 242
5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným
skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

- stavebník je povinný pri realizácii dodržaf technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Ziadosti o vydanie technických podmienok pre
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000500616,

- stavebník je povinný minimáine 14 kalendámych dni pred začatím stavby písomne
oznámif SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, as., Ing. Radovan Iliith, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začati a ukončení prác apod.,

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude
možnú ukončit‘ preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby,
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- TECHNICKÉ PODMIENKY:
- stavebník je povinný realizovat‘ výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výbradne ručne bez použitia
strojových inechanizmov,

- stavebník je povinný zabezpečit‘, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení
rešpeklovala ině vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp.
aby pri prevádzkovaní nemohlo dójsf k vzájomnému ovplyvňovaniu. prípadnérnu
poškodeniu,

- stavebník je povinný zabezpečif, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom
vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu,
vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a
schváleného zodpovedným pracovníkorn SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečit‘, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia
zástupcovi SPP-D,

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonat‘
skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiabnuté v tlakovej
skúške a o výsledku skúšky tesnosti v hotovif a odovzdať Zápis,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdat‘ na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Poprad. všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzt‘ahu podľa príloh

K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy zo dňa 14.06.2017, Okresný
úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 3 1.05.2017, Stredoslovenská energetika — Distribúcia, as.,
zo dňa 12.01.2017, Slovak Telekom, a.s., zo dňa 02.11.2016, Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., zo dňa 08.12.2016, Liptovská vodárenská spoločnost‘, as., zo dňa 09.11.2015,
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., zo dňa 07.11.2016

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘
v zmvsle 52 ods. 1 zák. č. 71/1 967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch
rokov odo dňa. kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámit‘ stavebnému úradu a požiadaf s príslušnými dokladmi
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia

* 76 stavebného zákona uživať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie
je v zmysle 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli podané.

Odóvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosf o

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 62 a * 63 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplneni niektorých zákonov, prejednal ju
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani nepdmerane obmedzené, či obrozené práva
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a oprávnené záujmy účastnikov konania. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky stanovené v

43d a 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002 Z. z.

a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 15.05.20 17 stavebný úrad obdržal žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ..STL

plynovod a prípojka“, ktorá má byt‘ umiestnená na pozemku parc. Č. KN—C 1726/97, 1726/98,

1726/44, 1726/84, 6585 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Dňa 29.05.2017 stavebný úrad oznámil

začatie konania formou verejnej vyhlášky a upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho

pojednávania, nakorko sú mu pomery v danej lokalite dostatočne známe a žiadosf 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.

Stanoviská dotkiiutých orgánov a mesta Liptovský, Mikuláš holi zahrnuté do podmienok

rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský Mikuláš. Podl‘a

platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením

mestského zastupitel‘stva Liptovský Mikuláš Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho závüzná časť

hola vyhlásená všeobecne záväzným nariadenírn mesta Liptovský Miku]áš Č. 7/201 ONZN

dňa 16.12.2010 s účinnosfou dňom 01.01.2011 v meni zmien a doplnkov.
Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil.

že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 60 písm. „g“: 100,- eur bol uhradený hynkovým prevodom na účet

mesta Liptovský Mikuláš

Vlastníkom nehnutcl‘nosti:
- pozemku parc. Č. KN-C 1726/15, 1726/97, 1726/98 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe

výpisu z listu vlastníctva Č. 7829 vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom

Liptovský Mikuláš dňa 04.11.2016 je stavebník Lipra, s.r.o., Opavská 6 19/2, 031 01

Liptovský Mikuláš.
- pozemku parc.Č. KN-C 1726/44 v kú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu z listu

vlastníctva Č. 7843 vydaného Okresným úradom. katastrálnym odborom Liptovský

Mikuláš dňa 08.11.2016 je stavebník Lipra, s.r.o., Opavská 619/2, 031 01 Liptovský

Mikuláš a Peter Šimko, Dúbrava 341, 032 12 Dúbrava — bol doložený sůhlas

spoluvlastníka s realizáciou prípojky na predmetnej parcele.
- Pozemku parc.č. KN-C 1726/84 v k.ú. Liptovský Mikuláš na základe výpisu z listu

vlastníctva Č. 7805 vydaného Okresným úradom, katastrálnym odbororn Liptovský

Mikuláš dňa 08.11.2016 je stavebník Lipra, s.r.o., Opavská 619/2, 031 01 Liptovský

Mikuláš spolu s ďalšimi 12 spoluvlastníkmi od ktoiých bol doložený súhlas s realizáciou

prípojky na predmetnej parcele.

Pouěenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolaf. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostrednictvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ‚ ul. Štúrova 1989/41,
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Andreja
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Kmeťa Č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov
preskúmatel‘né správnym sůdom podfa ustanovení Správneho súdneho poňadku.

Ing. lcháč, PhD.
primátor mesta iptovský Mikuláš

Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb V súbehu s predmetnou
urniestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkorn konania v zrnysle 59 sa toto oznámenie
doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podPa 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskoršich predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byt‘
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. Miroslav Lapák, Opavská 6 19/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP — úsek SSOH, Vrbická 1993,

031 01 Liptovský Mikuláš
— Liptovská vodárenská spoločnosf, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
— Mesto Liptovský Mikuláš. mestský úrad, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš —

s doručením na odbor ZP a dopravy
— Stredoslovenská energetika — Distribúcia. as., Pri Rajčiarike 2927/8, 01047 Zilina
— Slovak Telekom. a.s., Poštová č.1, 01008 Zilina
— SPP-D a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
— Ing. Miroslav Božek, Liptovská Teplá 420, 034 83 Liptovská Teplá

Vyveseně v mieste stavby dňa Zveseně dňa:

‚ 27-07- 2017 ‚ 11 -00- 2017Vyvesene dnw Zvesene dna‘

Oznámeně mým spósobom (akým) .. . dňa

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTKÝ úRAD

931 42 UPTOVSKÝ MIKULÁŠ
D.



1
3 P 2‘ 1‘

)
0

)

0
1

-


