
!) OKRESNÝ ODBOR 5TAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ÚRAD Úsek štátnej vodnej správy

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ VRBICKÁ 1993,03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo OU-LM-OSZP-2017/002942 — 008/ Vr V Liptovskom Mikuláši: 19. 06. 2017

AGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej - stavebné

povolenie na stavbu : „ Nové Stošice“, objekty: SO 02 — Vodovod, SO 03 — Splašková

kanalizácia, SO 04 — Dažďová kanalizácia, k. ú. Okoličné, miestna časť Stošice.

MESTSKÝ ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

30 -06- 2017

____________________

Rozhodnutie
•

. spisu:
!ř!10GQL, fl!%‘69- I Verejná vyhláška

V itntíjt: 1Cl)
Ľ—

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa *-u 5 zákona č. 525/2003 Z.

z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a *-u 61 zákona NR SR č.364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1 990 Z. z.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti
AGRIA Liptovský Ondrej a.s.. Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej v zastúpení
Mgr. Staiiislavom Štúrikom, Dr. STURDO s.r.o.. J. Martáka 3799/14, 036 08 Martin a na
základe vykonaného stavebného konasiia rozhodol takto:

I.
povol‘uje

podFa *-u 21 ods. I písm. d) zákona NR SR Č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon
spoloČnosti ÁGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej,
IČO 00195669 vypúšťať dažďové vody z komunikácií vybudovaných v rámci stavby „Nové
Stošice“ do vsaku.

Podmienky povolenia
1) Na základe hydrogeologického posúdenia vhodnosti situovania vsakovacích objektov, kto

iý spracoval HAGEOS, s.r.o., v máji 2017 je potrebné umiestniť vsakovacie zariadenia mi
nimálne do hlbky 5,0 m pod úroveň súČasného terénu tak, aby báza vsaku bola bezpečne
umiestnená do vrstvy štrkov tr. Ul — 03.

2) Povoknie na vypúšt‘anie dažd‘ových vód sa vydáva na dobu 10 rokov, t.j. do 30. 06.

2027.
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II.
povol‘uje

podPa 26 ods. 4 zákona NR SR Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR Č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s *-om
66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,
spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej,
ICO 00195669 vybudovať objekty SO 02 — Vodovod, SO 03 — Splašková kanalizácia, SO
04 — Dažďová kanalizácia, stavby „ Nové Stošice“, ktoré sú umiestnené na parcelách KN-C
1097/18, 1097/27, 1097/32, 1097/60 a 1097/110 v k. ú. Okoličné, miestna časť Stošice —

liniová stavba.

Účel a popis stavby:
Predmetný objekt rieši rozšírenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a odvedenie
dažďových vód do podmoku v novom stavebnom obvode pre individuálnu bytovú výstavbu. ‘

SO 02— Vodovod “tiZásobovanie lokality pitnou vodou je riešené novým potrubím vodovodu HD-PE, DN 100
s napojením na dvoch miestach na eXistujúce potrubie verejného vodovodu PVC DN 100,
Vetva „A“ DN 100 o celkovej dlžke 318,0 m začína napojením na verejný vodovod
v priVahlej komunikácii smerom do riešenej lokality a konči na pozemku IUi-C 1097118
požiamym hydrantom PH3. Na trase sú navrhnuté hydranty PH1, PH2 a PH3.
Vetva „W‘ DN 100 o ce)kovej dlžke 151 m tvorí spojnicu medzi vetvami ‚.A“ a „C“, pňčom
na západnej strane sav km 0,230 napája na vetvu „A“ ana východnej strane sav km 0,05 150
napája na vetvu „C“. Na trase sú navrhnuté hydranty P114, PRS.
Vetva „C“ DN 100 o celkovej dlžke 226 m zabezpečuje pitnou vodou východnú a sevemú
stranu pozemkov navrhnutých v stavebnom obvode. Na trase sú navrhnuté hydranty PH6 až
P119.
Potrubie pripojovacej vetvy HD-PE, PE 100, dÍžky 150 m. Jedná sa o 44 kusov odbočiek pre
jednotlivé objekty.
SO 03— Splašková kanalizácia + CS a prípojka NN
Rozšírenie verejnej kanalizácie je navrhnuté ako gravitačné zo štyroch kanalizačných stók
z PVC, SN 12 DN 300 v dlžke 605,0 rn, následne sa napojí na novonavrhnutú čerpaciu
stanicu z ktorej budú splaškové vody výtlačným potrubím prečerpávané do eXistujúcej
splaškovej kanalizácie. Výtlačné potrubie je navrhnuté z HD-PE, DN 100, PN 16 o dlžke 6,5
rit Na trase verejnej kanalizácie bude zrealizovaných 44 kusov odbočovacích vetiev o DN
150.
Stoka ‚.A“ DN 300. dÍžky 310,0 m, 9 kusov kanalizačných šácht
Stoka ‚.B“ DN 300, dlžky 112,0 rn, 3 kusy kanalizaěných šácht
Stoka ‚.C“ DN 300. dlžky 90,0 rn, 2 kusy kanalizačných šácht
Stoka „D“ DN 300, dlžky 93,0 m, 2 kusy kanalizačných šácht
Pred ěerpacou stanicou je navrhnutá sedimentačná šachta.
Výtlačné potrubie DNIOO, o dlžke 6,50 rn.
Cerpacia stanica je navrhnutá ako železobetónová konštrukcia kruhového tvaru, priemeru
1,50 m a hlbky cca 5,50 rn, s osadením dvoch kusov ponorných čerpadiel I + I záloha. Chod
čerpacej stanice zabezpečí NN prípojka AYKY-J 4 x 35mm2 o dlžke 123 m s uložením do
zeme.
SO 04— Dažd‘ové kanalizácia
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Zabezpečuje odvedenie dažd‘ových véd z navrhnutých prístupových komunikácií cez uličné

vpuste do podložia V území je navrhnutých 20 uličných vpusti so vsakovacími

zariadeniami. Jedná sa o betónovú jamu s priemerom 1,0 m do min. hlbky 3,5 m. V každej

vsakovacej jame bude zrealizovaný cca 11 m vsakovací vrt až do štrkového podložia, ktoré

bude schopné odviest‘ privalové dažd‘ové vody.

1. Podmienky povolenia:

1.1 Stavebníkom povoľovaného objektu stavby je AGRIA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský

Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej
1.2. Na objekty stavby bob mestom Liptovský Mikuláš vydané územné rozhodnutie pod čis

lom MsUÍURaSP 2016/00316-09/MIC zo dňa 17. 08. 2016 a * 120 zákona č. 50/1976

Zb. v znp.
1.3 Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technic

kých zariadení. Pri stavebných prácach dbaf na ochranu zdravia osób na stavenisku.

1.4 Povolenie platí dva roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká

ak stavebník v tejto lehote nezačne s výstavbou.
1.5 Objekt stavby realizovat‘ podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, pričom jedna sada projektu zostáva na

Okresnom úrade Liptovský Mikuláš OSZP pre potreby vodohospodárskej evidencie.

1.6 Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmenv projektu, ktoré by sa ukázali v pne

behu výstavby nutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby alebo majetkovoprávne

vzl‘ahy.
1.7 Po ukončení výstavby predložiť PD skutočného vyhotovenia a %eodetické zameranie

skutkového stavu v papierovej a diitá1nej podobe.
I .8 Objekty stavby budú realizované dodávateľsky. DodávateF stavby a stavebný dozor bu

dú vybraní vo verejnej súťaži. Do 10 pracovných dní po ukončení verejnej sút‘aže ozná

miť na tunajší úrad stavebný dozor a dodávateFa stavby.

2. Povinnosti investora:

2.1 Pred realizáciou stavby požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie

inžinierskych sjeti priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.

2.2 Liptovská vodárenská spoločnosť súhlasí s realizáciou stavby za dodnžania nasledovných

pripomienok:
- V prípade, že prevádzkovatel‘om navrhovanej splaškovej kanalizácie a Čs bude LVS,

as.. požadujeme v oplotenom areáli ČS položit‘ dlažbu ado PD doplníť elektrické roz

vody a riadiaci systém pre dial‘kové ovládanie CS s napojením na dispečing, inak nebu

de súhlasif s prevádzkovaním týchto objektov.
- Kanalizačné revízne šachty je potrebné realizovať s roznášacím betónovým prstencom

a liatinovým poklopom pre zodpovedajúce zat‘aženie.
- V súbehu s mými inžinierskymi sieťami dodržať ochranné pásmo navrhovaného vo

dovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t.j. min. 1,5 mod vonkajšieho

pódorysného okraja potmbia na každú stranu. Ostatné siete musia byt‘ umiestnené mi

mo týchto ochranných pásiem.
- Pásmo ochrany navrhovaného verejného vodovodu a kanalizácie musí byt‘ vyhlásené

rozhodnutím. Za týmto účelom je stavebník povinný dať vyhotovit‘ geometrický plán so

zakreslením potrubí a pásiem ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovat‘ v zmysle

STN.
- Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na eXistujúci verejný

vodovod a verejnů kanalizáciu zrealizujú na základe objednávky pracovníci LVS, a.s.

3



OU-LM-OSZP-201 7/002942

- Navrhované hydranty na verejnom vodovode označiť v teréne v zmysle *-8 zákona č.699/2004 Z. z.. Je potrebné použiť hydranty s dížkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného potrubia.
- Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu umiestnif markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
- V prípade, že pň realizácii dójde k poruchám na potrubiach v správe LVS, a. s., je potrebné ich bezodkladne nahlásiť na tel. číslo 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
- Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubiaa ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí prizvať zástupcu LVS a. s., inaknebude súhlasiť s kolaudáciou stavby.
- V pripade, že prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude LVS, a.s., je potrebné v zmluve dohodnúť podrobnosti prevzatiavybudovaného vodovodu a kanalizácie do prevádzky.
- Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zriadiť vecné bremeno v prospech LVS, a.s.na pozemkoch na ktorom budú uložené potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a vecné bremeno vyznačif na LV vlastníkov pozemku.
- Po ukončeni výstavby je potrebné spracovať PD skutočného vyhotovenia stavby, geogeodetické zameranie ( polohopis a výškopis ) aj v digitálnej forme.2.3 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SS OHpožaduje prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov,ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitel‘ných odpadov v súlade go zákonom Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o vyhovujúcom zhodnoteni a znehodnotení odpadov vzniknutých počas realizácie stavby.2.4 SSE - Distribúcia. a.s. oznamuje, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné káblovévedenia NN v ich správe.

- Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona251/2012 Z. z. a príslušných noriem SYN. (1*1 zemné káblové vedenie na každú stranu I.meter.) Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušit‘ stabilitu existujúcich podpernýchbodov a celistvost‘ uzemňovacej sůstavy.
- Trasu podzemných vedení je potrebné vytýčiť v teréne. Presnú trasu podzemnýchkáb)ových vedení v majetku SSE a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE-Da.s.
- 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, čopotvrdí zápisom do stavebného dennika prípadne na kópiu vyjadrenia.
- V pripade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu zz kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Zilina.
- Stavbu realizovať v zmysle zákonov, noriem STN a predpisov.

2.5 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo k predmetnej stavbe Závázné stanoviskos nasledovnými podmienkami:
- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR aje prílohoutohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byt‘ realizované bez predchádzajúcehopovolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byt‘ ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spůsobených prevádzkoudráhy.
- Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Po ukončení prác uviest‘ terén v blízkosti dráhy do primeraného póvodného stavu.
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- Stavebník je povinný pred vvdaním stavebného povolenia a med začatím prác v OPD.

prípadne sčasti v obvode dráhy prerokovat‘ a dohodnút‘ postup a podmienky realizácie

prác s prevádzkovateľom dráhy vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vede

ní a zariadení dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
- Vlastník, (uživatel‘) stavby je povinný stavbu udržiavaf a prispósobovať pravidlám

technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak. ako si to vyžaduje stavba

a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
2.6 Okresné riaditeľstvo policajného zbom ODI,Liptovský Mikuláš požaduje:

- Pred začiatkom výstavby inžinierskych sietí spracovať projekt organizácie dopravy dot

knutého územia zvislým a vodorovným trvalým dopravným značením, taktiež projekt

organizácie dopravy dočasným dopravným značením počas vykonávania stavebných

prác na zriaďovaní inžinierskych sjetí pokiaľ bude počas prác na ich realizácií na komu
nikáciách obmedzená premávka, alebo sa na nich budú nachádzat‘ pracovné stroje.

- ODI liptovský Mjkuláš si vyhradzuje právo stanoviť dočasné podmienky, alebo uložené

podmienky zmenit‘, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo ve

rejný záujem.
2.7 Energotel, a.s. Miletjčova 7, Bratislava upozorňuje:

- Na presné vytýčenie telekomunikačných sjetí je potrebné vytýčenie v teréne. Existujúce
telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom 68 zákona č. 351/2011 Z.
z.. Podmienky ochrany budú stanovené pri vytýčení. ktoré treba objednaf vopred 14 dní

na číslo vo v‘jadrení.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné preložiť, znižit‘ alebo zvýšiť krytie vedenia je

to možné vykonať len so súhlasom správcu sietí. Na prekládkuje potrebné spracovať

PD.
- Je potrebné dodržať predpisy na priestorovů úpravu vedení podľa normy SIN 73 6005
- Na telekomunikačných vedeniach je zakázané zriaďovať skládky materiálu.

2.8 Krajský pamiatkový úrad Zilina vydal na predmetnú stavbu rozhodnutie pod číslom
KPUZA-20 15/6051-3/201 84/FUR dňa 25. 03. 2015, ktoré je potrebné rešpektovat‘

v plnom rozsahu.
2.9 Po ukončeni výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudácju objektu stavby.

2.10 Podmienky účastníkov konania vyplývajúee z miestneho šetrenia : neboli vznesené.

3. Všeobecné ustanovenia:

3.1 Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Maroš
Salva, autorizovaný stavebný inžinier, Č. oprávnenia 4964 * 12 v auguste 2016.

3.2 Predpokladané dokončenie stavby rok 2019.

4. Majetkovoprávne vzťahy;

Objekty stavby budú zrealizované na parcelách KN C 1097/18, 1097/110 a 1097/60,
ktoré sú evidované ako Zastavané plochy a nádvoria na LV č. 894 v k. ú. Okoličné

v prospech spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej č. 126, 032 04 ana
parcelách C KN 1097/27 a 1097/32, ktoré sú evidované ako Zastavané plochy a nádvoria na
LV Č. 2413 v k. ú. Okoličné v prospech JUDr. Stanislava Stúrika. J. Martáka 3799/14, 036 01
Martin — doložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z 21. 06. 2017.

Odóvodnenie
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Spoločnosť AUMA Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský
Ondrej, v zastúpení Mgr. Stanislavom Stúrikom, Dr. STURDO s.r.o., J. Martáka 3799/14, 036
08 Martin, požiadala podaním zo dňa 22. 02.2017 Obesný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na objekty
SO 02 — Vodovod, SO 03 — Splašková kanalizácia, SO 04 — Dažďová kanalizácia, stavby
Nové Stošice“, k. ú. Okoličné, miestna časf Stošice.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a oznámením vydaným pod číslom OU-LM
OSZP-2017/002942-002/Vr z 06. 03. 2017 Zvolal stavebné konanie spojené s miestnym
šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 05. 04. 2017 So zrazom pozvaných na Okresnom úrade
Liptovský Mikuláš, odbore starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy,
Vrbická 1996, 031 01 Liptovský Mikuláš v zasadacej miestnosti úradu.

V rámci miestneho šetrenia požiadal zástupca investora stavby o vydanie povolenia aj na
vydanie rozhodnutia na vypúšt‘anie vód z povrchového odtoku do podmoku v čom mu bob
vyhovené. Vzhľadom na rozšírenie konania, žiadateľ nedoložil všetky potrebné doklady pre
vydanie rozhodnutia, bob po súhlase s účastníkmi konania, konanie prerušené do doby
doboženia požadovaných dokladov. Dňa 22. 06. 2017 boli na tunajší úrad doložené
požadované doklady, na základe čoho Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy začal opätovne konať.

Na miestnom šetrení neboli vznesené také pripomienky, ktoré by bránili vydať povolenie
na vyššie uvedené objekty stavby. Pripomienky orgánov štátnej správy, samosprávy
a dotknutých organizácii, orgán štátnej vodnej správy skoordinoval a zahrnul do podmienok
tohto rozhodnutia.
Stavebník ku konaniu predložil:
Kópiu Katastrálnej mapy ‚ Listy vlastníctva číslo 2413 a 894, vyjadrenia od LVS, a.s. z 25.
05. 2017, Uzemné rozhodnutie ‚ktoré vydalo mesto Liptovský Mikuláš pod číslom
MsU/URaSP 20l6/00316-09/MIC z 17. 08. 2016, 120 05. 04. 2017, Zmluvu o budúcej
zmluve O zriadení vecného bremena z 21. 06. 2017, OU-LM-OSZP, úseku SS Oh Z 13. 02.
2017, Sbovak Telekom, a.s. z 02.03. 2015, SSE — Distribúcia, a.s. z 05. 03. 2015, SPP —

distribúcia, a.s. z 25. 05. 2016, Záväzné stanovisko MDaV SR z 02. 03. 2017, stanovisko OR
HaZZ 02. 03. 2015, vyjadrenie Energotel, a.s. 26. 02. 2015, OR PZ ODI z 18. 11. 2015,
Michalovský s.r.o. z 11. 12. 2015 Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Zilina z 25.
03. 2015 a Substitučné plnomocenstvo pre Ing. Miroslava Todáka — Realing realitno —

inžinierska kancelária z 09. 11. 2016, Hydrogeologické posúdenie vhodnosti situovania
vsakovacích objektov — Nové Stošice z mája 2017..

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 60 písm. W zák. č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400,-eur.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom stavebnom a vodoprávnom konaní
preskúmal žiadosť o vydanie povolenia a zistil ‚ že uskutočnením vyššie uvedených objektov
stavby ani ich budúcim užívaním nie sú ohozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené či ohozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle *-u 53 a *-u 54 zák. č. 71/
1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia. O odvolaní bude rozhodovať Okresný úrad Zilina, odbor opravných
prostriedkov.

Toto rozhodnutieje vylúčené z preskúmania súdu podľa -u 73 ods. 17 písm. b/
zákona NR SR Č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskoršich predpisov.

r.z.
Ing. Miroslav Potančok

vedúci odboru

Doručuje sa
1) AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej
2) JUDr. Stanislav Stúrik. J. Martáka 3799/14, 036 01 Martin
3) Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vlastníci susedných nehnuteľností — doručuje sa verejnou vyhláškou.

Na vedomie -

1) Okresný úrad Liptovský Mikuláš, OSZP, úsek SS OH
2) Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš — vývesná tabuľa
3) Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráb, odbor dráhový

stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
5) LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
6) SSE — Distribúcia. as., Pri Rajčiarike 2927/8, 01047 Zilina
7) OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
8) Energotel. a.s., Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
9) ORPZ, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
10) Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19,01001 Zilina
11) Ing. Miroslav Todák — REALING Realitno — inžinierska kancelária, Csl. Brigády

1611/16,031 01 Liptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle 73 ods. 4 zákona Č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších
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predpisov (vodný zákon) a musí byť vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní
na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a správneho orgánu.

V Liptovskom Mikuláši

IV

30:06- 2017
Vyvesené dňa

OtlaČok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ME8TKÝ ÚRAD

fl 4€ UPTDVGIC? 4u4uI.ÁŠ
0-1

Vývesná tabuVa OU-LM-OSZP

Vyvesené dňw

_Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

15-07-2017
Zvesené dňa:

7, .\
ĺ“‘ Otlačok peČiatky a podpis oprávnenej osoby

‘

i MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ME8TKÝ ÚRAD

4% fl 4€ UPTOV€KÝ )MRULÁŠ
D-i

Zvesené dňa

OtlaČok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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