
Obec Bobrovec 
Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/01942-09/MDa 
2017/05960

V Liptovskom Mikuláši: 26.01.2018

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš, IČO 00 315 524

Návrh na vydanie územného rozhodnutia: „Kulturno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský' 
Mikuláš, IČO 00 315 524 podal dňa 20.07.2017 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie územného 
rozhodnutia na stavbu „Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“ v k. ú. Liptovský' 
Mikuláš a Okoličné. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie a konanie o využití 
územia.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 3 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 územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe posúdenia podľa § 39, a § 39b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva rozhodnutie

využití územiao zmene

bez terénnych úprav „Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“ v k. ú. Liptovský 
Mikuláš a Okoličné pre objekty

Cyklo-turistická trasa 
Prírodovedecká náučná trasa

301
303
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Vojensko-historícká náučná trasa 
Kyslíková trasa 
Trasa človek a krajina 
Rodinný chodník a lúka

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Súčasne na základe posúdenia podľa § 39, § 39a ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva rozhodnutie

304
306
307
308

o umiestnení stavby

„Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“ v k. ú. Liptovský Mikuláš pre objekty

302 Nástupný priestor
-spevnená plocha SPI- parkovisko 
-spevnená plocha SP2 

305 Vyhliadkový bod ~ Veža

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis územného rozhodnutia:
Dokumentácia rieši využitie územia na individuálnu rekreáciu v “mestskom“ prostredí nesúcom 
znaky prírodného prostredia. Toto územie je v platnom územnom pláne definované ako 
verejnoprospešná stavba verejnej zelene ZLÍ. územie definované v UPN - SÚ sa skladá z 
funkčných plôch, kde je jednak územie poľnohospodársky využívané, územie produkčného lesa, 
plochy určené pre občiansku vybavenosť, plochy pre športové zariadenia, záhradkárske osady a 
pod. Maximálne využíva danosti prirodzenej konfigurácie terénu v rámci disponibilných 
pozemkov.

Územie, ktoré je riešené touto dokumentáciou je označené v platnom Územnom pláne mesta 
Liptovský Mikuláš ako územie, kde hlavná funkcia je les, poľnohospodárske využitie, šport, 
rekreácia a pietne miesto. Územie je prístupné z mesta, z mestskej časti Podbreziny, z obce 
Smrečany a poľnou cestou z Mútnika. Areál je navrhnutý ako územie s prirodzenou turistickou 
pešou a cyklotrasou, spájajúcej strediská Nízkych a Západných Tatier s priamym kontaktom 
pietneho miesta - Cintorín s pamätníkom Háj Nicovô NKP 397/1-3. ďalšia prirodzená cyklotrasa 
prebieha po úpätí Hája, paralelne so železničnou traťou.

Popis stavby
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

301 CYKLO-TURISTICKÁ TRASA
Cykloturisticlcé trasy nadväzujú na existujúce cykloturistické trasy zrealizované v tomto území. 
Používajú sa existujúce trasy, resp. ich časti zelená C5465 rekrea a žltá C8487 rekrea. Novo
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navrhnuté trasy nemajú suplovať cyklotrasy širšieho zámeru, mali by slúžiť pre ich doplnenie a 
každodenný oddych a rekreáciu. Tieto trasy sú doplnené tak, aby sa využila trasa pre 
cyklotriálové bicykle, resp. zjazd na horskom bicykli bez ohrozenia ostatných návštevníkov. 
Súčasťou objektu je osadenie informačných modulov cOO, c04 a cykloprístreškov cpl, cp2, cp3.
SO 302 NÁSTUPNÁ PLOCHA
Navrhnuté sú nové nástupné plochy do "Oddychovej zóny Háj Nicovô". ich návrh umiestnenia 
vychádza z už existujúcej infraštruktúry ako aj z platnej územnoplánovacej dokumentácie.
SPI spevnená plocha - parkovisko
Zo smeru centrum mesto Liptovský Mikuláš je prístup do zóny Lesopark ulicou Kpt. Nálepku 
cez železničné priecestie "žpl". Pred železničným priecestím je navrhnutá SPI spevnená plocha - 
parkovisko rozšírením ulice Kpt. Nálepku. Parkovanie bude kolmým parkovaním. Parkovisko je 
navrhnuté na mestskom pozemku v súčasnosti nevyužívanom. Celkovo bude vytvorených 9 
parkovacích miest. Každé státie má rozmery 2,5x5,3m. Rozmer spevnenej plochy je 5,3 m x 22,5 
m. Povrch spevnenej plochy je živičný.
SP2 nástupná spevnená plocha
Za železničným priecestím je navrhnutá spevnená plocha SP2 na mieste, kde začínajú všetky 
trasy Zóny Háj-Nicovô. Rozmer spevnenej plochy je 5,3 m x 21,0 m. Ide o úpravu povrchu s 
mlatovým krytom. Pri tejto spevnenej ploche môže byť v budúcnosti zrealizovaná nová 
prevádzková budova, ďalej sú tu navrhnuté v rámci projektu Lesopark prvky vybavenosti ako: 
informačné tabule, zberné nádoby pre separovaný odpad, môžu sa tu umiestniť pri kultúrno- 
športových akciách dočasné stánky s občerstvením, prístrešky pre kontajnery, požičovne 
bicyklov, dočasné sociálne zariadenia a pod.
SO 303 PRÍRODOVEDECKÁ NÁUČNÁ TRASA
Prírodovedecká trasa sleduje existujúce chodníky a cesty v priestore lesoparku a jej prioritou by 
malo slúžiť ako učebnica v prírode. T.j. dostupnou formou a na príkladoch v prírode by mali byť 
prezentované poznatky a reálie najmä detskému návštevníkovi. Tieto informácie by boli 
prezentované nasledovne:
Základné info na úvodnej tabuli, bude na nástupe do areálu "Kultúrnej prírodnej oddychovej zóny 
Háj-Nicovô", spojená s informáciami o paleontológii plus týkajúcimi sa archeológie najbližšieho 
regiónu. Ďalej odborno- náučné tabule v tomto zložení:", "Geológia" +1 tabuľa umiestnená hore 
na vrchu, s možnosťou výhľadu na okolitú krajinu a základnými info, "Les" - 1 tabuľa, 
"Rastlinstvo" - 1 tabuľa, "Živočíšstvo" (zoológia, ornitológia, entomológia) 2 tabule + "hmyzí 
domček (+ paleontológia) - 2 tabule,
Panely budú čiastočne interaktívne, teda s možnosťou pohyblivých segmentov z dreva 
(priradenie listu stromu ku správnej drevine, stopy zvierat ku živočíchovi...) samozrejme formou 
odolnejšou voči prípadnému vandalizmu, resp. ľahko nahraditeľnou pri prípadnom zničení 
Samotná trasa tým, že využíva v rozhodujúcej miere prírodné prostredie nevyžaduje žiadne 
podstatné stavené zásahy, či zmeny terénnej konfigurácie.
Súčasťou objektu je osadenie informačných modulov tbl až tb8 a vyhliadkových bodov 
(prístreškov) VL1, VL2, VL3 a prvkov mestského mobiliáru.
SO 304 VOJENSKO-HISTORICKÁ TRASA
VH-A. náučný vojensko-historický chodník zahrňuje spolu 6 stanovíšť s východiskom od 
Informačného centra mesta, kde by bola k dispozícii prehľadná mapka jednotlivých stanovíšť
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vojensko-historického chodníka a jednotlivých cyklotrás, prípadne informačná brožúra.
V riešenom území sa jedná o nasledovné stanovištia.
I.A.3 trig. 746,5 Háj - vojenský cintorín a pamätník + panely boje o Liptov 
I.A.3-1 informačný modul
I.A.4 k. 727,9 Nicovo - obnovené drevozemné predsunuté veliteľské stanovište 
LA.5 horné parkovisko - vyhliadková veža + informačné panely boje o Háj 
Súčasťou objektu je osadenie informačných tabúľ a prvkov mestského mobiliáru.

SO 305 VYHLIADKOVÝ BOD - VEŽA
Vyhliadková veža je súčasťou celého riešenia lesoparku, kde ťažiskovo je zasadená v okruhu I. - 
Vojenská história a kultúrne využitie. Architektonické riešenie bude artikulované aktuálnym 
architektonickým jazykom tak, aby bol samotný objekt vyhliadkovej veže jednoznačne čitateľný 
ako jedinečné dielo architektonického umenia. Jeho jedinečné riešenie zaručí jeho identifikáciu 
medzi objektami podobného charakteru ako aj dôstojnú interakciu s národnou kultúrnou 
pamiatkou.
Najvyšší bod objektu v zmysle regulatívov platného UPN nesmie presiahnuť 20m od upraveného 
terénu
Na prízemí objektu je vytvorený priestor pre prezentovanie historických udalostí súvisiacich 
oslobodením Mikuláša, prípadne iných informácií súvisiacich s tematickými trasami lesoparku. 
Materiálové riešenie predstavuje hlavný komponent architektonického riešenia, ktorý pri 
dosiahnutí investorom požadovaných ekonomických parametrov stavby osvedčí kvalitu riešenia. 
Z riešenia sú vylúčené materiály , ktoré vyžadujú náročnú resp. nákladnú údržbu, nezaručujú 
bezpečnú dlhodobú prevádzku, prípadne majú negatívne ekologické dôsledky.
Ako základné materiály budú použité pohľadový betón, prírodný kameň z lokálnych zdrojov, 
červený smrek prípadne agát, kováčsky upravená oceľ prípadne Corten. Prípadné farebné úpravy 
sú zrealizované náterovými systémami.
Z technického vybavenia veža bude vybavená ochranou proti blesku. Alternatívne môže byť 
vybavená osvetlením, prípadne kamerovým systémom wifi prístupovým bodom a pod.

SO 306 KYSLÍKOVÁ TRASA
V kyslíkovej trase sú navrhnuté prvky drobnej architektúry so zameraním na aktívny pohyb ľudí. 
Vytvorené sú jednoduché cvičiace prvky v prírode, bežecké trate (udržiavané aj v zimnom 
období pre podporu bežeckého lyžovania), trasy pre „nordic walking“. Zo strany mestskej časti 
Podbreziny je navrhnutý lyžiarsky viek so zázemím .
Vyznačené bežecké trasy sú vhodné pre všetky vekové skupiny (deti, dospelí, seniori), ktorí nie 
sú pohybovo obmedzení (vozíčkari/ zranení), avšak čas ich absolvovania záleží od fyzickej 
kondície a zdravotného stavu jedinca, keďže na vyznačených trasách sú prevýšenia.
Trasy tvorí prevažne trávnatý podklad , čo je pozitívne pre ľudí, ktorí trpia bolesťami kĺbov 
( členkový, kolenný, bedrový), čo znamená menšiu záťaž na oporno-pohybový aparát. 
Posilňovacie prvky a stanovištia na hlavných prístupových miestach (parkoviská) sú vhodné aj 
pre imobilných ľudí. Posilňovacie prvky sú určené na posilňovanie a fitness pre rôzne vekové 
kategórie, ktoré umožňujú precvičovať širokú škálu svalových partií. Celoročná využiteľnosť 
bežeckých trás a posilňovacích veží a prvkov je samozrejmosťou.
Trasa a posilňovacie prvky sú vhodné pre rekreačných, výkonnostných aj vrcholových 
športovcov (informácie o časoch absolvovania jednotlivých úsekov pre tieto skupiny budú 
vyznačené na informačných tabuliach)
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Rozmiestnenie jednotlivých posilňovacích veží a prvkov na prístupových miestach a na 
jednotlivých úsekoch bežeckých trás odlišné a situované nasledovne :

- prístupové miesta s parkoviskami:
Balance Course Function (rozcvičenie a aktivovanie proprioceptorov pred začiatkom 
behu/chôdze v teréne)
Leg Strech (statický strečing dolných končatín po fyzickom zaťažení)
Posilňovacie veže Parallel rails, Pull up ( posilňovanie)

- jednotnotlivé úseky bežeckých trás
Denfit balance beam Denfit beam jumps parallel bars

Prioritné sú prístupové miesta s parkoviskami ( väčší dosah ľudí, využiteľnosť, dostúpnosť pre 
imobilných)
Súčasťou objektu je osadenie informačných modulov a športových bodov cvO, cvl, cv3, cv4, 
cv5,cv7,cv8,cv9 až cvlO.

SO 307 TRASA ČLOVEK A KRAJINA
Trasa človek a krajina sleduje existujúce chodníky a cesty v priestore lesoparku a jej prioritou by 
malo slúžiť ako učebnica v prírode. T.j. dostupnou formou a na príkladoch v prírode by mali byť 
prezentované poznatky a reálie najmä detskému návštevníkovi. Mal by získať najmä poznatky 
jednak o samotnej krajine, ale najmä o vplyve ľudskej činnosti na prírodné prostredie. Mali by sa 
sprostredkovať informácie, ako ľudská činnosť krajinu formovala a čo ktorý zásah priniesol. 
Tieto informácie by boli prezentované na siedmich stanovištiach.
Samotná trasa tým, že využíva v rozhodujúcej miere prírodné prostredie nevyžaduje žiadne 
podstatné stavebné zásahy, či zmeny terénnej konfigurácie.
Súčasťou objektu je osadenie informačných modulov kl až k7.

SO 308 RODINNÝ CHODNÍK A LÚKA
Táto trasa - stavebný objekt je zameraný na rodinné a spoločenské vyžitie a strávenie celého dňa 
v prírode. Prioritou je zachovanie existujúceho lúčneho porastu a vzrastlých solitérnych stromov, 
ktoré tvoria podstatu tejto atmosféry. Navrhnuté sú tu detské ihrisko, oddychová zóna. Pre 
posedenie piknikové miesto - bez možnosti otvoreného ohňa, lavičky, a altánok. Navrhované 
mobiliárne prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie s prihliadnutím na jednotlivé vekové 
kategórie. Prístup na rodinnú lúku je od parkoviska pred Pamätníkom, pričom sa uvažuje s 
vytvorením parkovej úpravy existujúceho chodníka tak, aby bol prístupný pre detské kočíky.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
- Ing. arch. Stanislav Barenyi, Vrbická 2072/9, 031 01 Liptovský Mikuláš

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- pozemok pare. č. KN-C 1728 v k. ú. Liptovský Mikuláš, je vedený ako ostatná plocha;
- pozemok pare. č. KN-C 6581/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, je vedený ako zastavaná plocha a 

nádvorie;
- pozemky pare. č. KN-C 7239 (KN-E 6653/2), 7239, 7240, 7241, 7242/3 v k. ú. Liptovský 

Mikuláš, sú vedené ako lesné pozemky;
- pozemky pare. č. KN-C 7088/7 (KN-E 4-2791/9), KN-C 7242/1 (KN-E 5643/3), KN-C 7245/1 

(KN-E 5643/1), KN-C 7270/1 (KN-E 5843) v k. ú. Liptovský Mikuláš sú vedené ako trvalé 
trávne porasty;

- pozemok pare. č. KN-C 7243/16 v k. ú. Liptovský Mikuláš, je vedený ako ostatná plocha;
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Súhlas na vyňatie pôdy z PPF : k zámeru na poľnohospodárskej pôde vydal stanoviská Okresný 
úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový lesný dňa 01.06.2017 pod č. OU-LMPLO- 
2017/006734-2/IVA a OU-LMPLO-2017/006721-2;

Podmienky pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby:
- Umiestnenie stavby bude realizované podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v situácii 

na podklade z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

302 Nástupná plocha
-spevnená plocha SPI - parkovisko - na pozemkoch pare. č. KN-C 1728 a KN-C 6581/1 v k.

ú. Liptovský Mikuláš. Rozmer spevnenej plochy je 5,3 m x 22,5 m.
-spevnená plocha SP2 na pozemku pare. č. KN-C 7239 (KN-E 6653/2) v k. ú. Liptovský 

Mikuláš. Rozmer spevnenej plochy je 5,3 m x 21,0 m.
305 Vyhliadkový bod ~ Veža na pozemku pare. č. KN-C 7243/16 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Výška vyhliadkovej veže bude max. 20m. Zastavaná plocha objektu je 100m2.

2. Napojenie na komunikačnú sieť:
Navrhovaná stavba bude napojená na komunikačnú sieť exitujúcej miestnej komunikácii na 
pozemku spare. č. KN-C 6581/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš. Parkovanie pre osobné automobily 
bude možné na novo navrhovaných spevnených plochách SPI a SP2.

3. Napojenie na siete technického vybavenia:
Jednotlivé objekty nebudú napojené na média prípojkami inžinierskych sietí.

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odvodového hospodárstva;
L S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v 

odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri 

výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ 

pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na 
zhodnocovanie bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je 
potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho 
spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

4. V rámci oddychovej zóny je potrebné zabezpečiť stojiská pre kontajnery na komunálny odpad, s 
ktorými je potrebné nakladať aj v súlade s VZN mesta Liptovský Mikuláš .

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné ;
1. pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na 

okolité prírodné prostredie;
2. pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom s 

minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému;
3. v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, 

vody a horninového prostredia;
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4. pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do 
okolia;

5. v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná investor 
na vlastné náklady ich odstránenie;

6. prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasýpané brehy vodných tokov, mokraďové lokality 
a trvalé trávne porasty;

7. po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu;
8. pri nevyhnutnom výrube drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prírody a 

krajiny § 47 a 48 s nariadením primeranej náhradnej výsadby;

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zo dňa 13.06.2017;
1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto 

stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 
MDV SR.

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného 
telesa.

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD 

prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom (vlastníkom) 
dráhy (ZSR GR Bratislava, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava), vrátane 
zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom 
pozemku.

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej 
prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba atak, aby bol 
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na 
stavbe.

9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, zo dňa 01.06.20J 7 pod č. OU-
LMPLQ-2017/006721-2
Uvedené záväzné stanovisko je len podkladom pre vydanie územného rozhodnutia, ktoré spolu so 
žiadosťou o povolenie výnimky z § 31 ods. 1 písm. a, d zákona o lesoch a následne o obmedzenie 
využívania lesných pozemkov, vydokladovanou v zmysle platných právnych predpisov žiadame 
predložiť na tunajší úrad na ďalšie konanie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, zo dňa 01.06.2017 pod č. OU-
LMPLQ-2017/006734-2/IVA
K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území, tunajší úrad 
nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie PP 
zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, v odôvodnenom 
rozsahu a po zbere úrody. Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného 
konania k predmetnej stavbe, ak dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy, požiadať
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tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona pre odňatie poľnohospodárskej 
pôdy na celú plochu, vyžadujúcu trvalé odňatie, alebo požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska 
podľa § 17 ods. 3 ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do výmery 15 m2, ktorá sa 
nachádza mimo zastavaného územia obce a pokiaľ návrh nebude v rozpore zo zásadami ochrany 
PP /§ 12 zákona/. Na konanie pre rozhodnutie vo veci sa vzťahujú všeobecné predpisy o 
správnom konaní.

Železnice Slovenskej republíkv, Bratislava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky zo dňa
05.06.2017;
1. V záujmovej oblasti stavby v km 254,110 sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TK) v 

správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích 
zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa 
podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priloženej situácie.

2. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať 
formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT. V objednávke musí byť uvedené: 
„Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Po schválení objednávky riaditeľom OR 
Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSU OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na 
tel. č. 0903907681,

3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT žiadame riešiť umiestnenie stavby (SO 
306.cv7) mimo trasu našich vedení a ich ochranného pásma (1,5 m), tak aby tieto vedenia 
zostali voľne prístupné.

4. Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a 
spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.

5. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme 
káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).

6. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto 
poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením 
verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej 
infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, sekcia elektrotechniky a energetiky zo dňa
26.06.2017;
1. požadujeme dodržať ZZ č.251/2012 v ochrannom pásme vonkajších podzemných elektrických 

vedení a nad týmito vedeniami je zakázané vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu 
prevádzkovateľa elektrických vedení zemné práce a iné Činnosti, ktoré by mohli ohroziť 
elektrické vedenia, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup lc 
elektrickým vedeniam.

2. na existujúce podzemné vedenie požadujeme dodržať ZZ Č.251/2012, ochranné pásmo 
vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie 
od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 meter pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej 
regulačnej a zabezpečovacej techniky.

3. požadujeme dodržať znenie Zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a - od vonkajšieho okraja 
telesa železničnej dráhy a stavieb, konštrukcií a pevných zariadení, ktoré sú j ej súčasťou, ak 
ide o železničnú dráhu dodržať vzdialenosť 3 metre.
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4. v prípade poškodenia podzemného káblového vedenia budú všetky náklady spojené s jeho 
odstraňovaním vyúčtované v plnej výške zhotoviteľovi.

5. pred začatím prác je potrebné vytýčenie spomínaného podzemného káblového vedenia ktoré je 
možné si objednať na hore uvedenej adrese.

Krajsk\> Pamiatkový úrad Žilina, zo dňa 07.10.2016 pod č. KPUZA-2016/19425-2/76573/FUR:
Krajský pamiatkový úrad Žilina preto požaduje pri územnom a stavebnom konaní pre vyššie 
uvedené stavebné objekty postupovať v súlade s ustanoveniami § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového 
zákona a § 127 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby 
musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu 
nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o 
ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 
pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a 
z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

V súvislosti so zámerom vybudovania prírodnej športovej plochy „cvS" a vyhliadkovej veže 
„VI“ je nevyhnutné požiadať v územnom a stavebnom konaní o vyjadrenie Krajského 
pamiatkového úradu v Žiline, ktorý vo svojom samostatnom záväznom stanovisku podmieni 
stavbu oznámením začiatku stavebných prác a ich následnou obhliadkou. Nie je vylúčené, že 
počas stavebných prác sa zachytia archeologické nálezy, prípadne situácie, ktoré preukážu staršie 
osídlenie.

Krajský pamiatkový úrad Žilina k navrhovanej zmene využívania plošne vymedzeného 
záujmového územia odporúča z hľadiska hodnôt kultúrnej krajiny v kontexte s významným 
dominantným, pietnym miestom NKP - cintorín vojenský s pamätníkom prehodnotiť množstvo 
tematických trás, ktoré sa v území prelínajú. Odporúčanú redukciu počtu poznávacích a 
relaxačných vzájomne sa križujúcich aktivít dávame do pozornosti i v súvislosti s pripravovaným 
zámerom Ministerstva obrany SR, vybudovať v tejto lokalite pamätník padlým vojnovým 
veteránom, prípadne nový vojenský cintorín s celoslovenskou pôsobnosťou.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., zo dňa 01.06.2017 pod č. 4600034164;
1. V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš na dotknutom území sa nachádzajú 

nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN 
vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom 
výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, 
červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, 
zelenou plnou NN podzemné)

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 
22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 
na každú stranu

3. meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových 
prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
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4. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

5. 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 SSE-D.

6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 
predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský Mikuláš.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať 
zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom 
do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

8. 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 zariadení 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 
tretích osôb.

Slovensk\> plynárenský priemysel - distribúcia, a. s. zo dňa 22.05.2017;
1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia 
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

2. v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác,

4. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení,

5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

6. stavebník je povinný realizovať 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 výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov,

7. ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

8. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

9. odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu,
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10. stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

11. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D nateí.č.: 0850 111 727,

12. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,

13. stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,

14. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

15. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01,

16. stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o 
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., zo dňa 18.05.2017;
1. V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia v našej správe (verejný vodovod a verejná 

kanalizácia). Trasu vytýčime na základe predloženej objednávky. Kontakt: Ing. Danek tel. č. 
0905 997 903 - verejný vodovod, Ing. Hán tel. č. 0908 916 580 - verejná kanalizácia.

2. Pri akejkoľvek výstavbe žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubia na každú stranu.

3. Nástupný priestor SP3 je riešený samostatne v inej projektovej dokumentácii a teda nie je sú
časťou tohto vyjadrenia.

Slovák Telekom, a s., zo dňa 05.10.2016;
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa 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 Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a. s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti:

Všeobecné podmienky ochrany SEK
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1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 
Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, Je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a. s, povinný zabezpečiť: 
o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom

Slovák Telekom, a. s.
o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, 
teietandem@mail.t-com.sk, 0903409880
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu,

o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené

o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 
30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu

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

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

o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 2129 
o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (? dôvodu, že spoločnosť 

Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 
uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

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

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu.

6. Požiadavky na vecnú a časovú koordináciu jednotlivých stavieb:
Objekty, ktoré budú povolené stavebným povolením

SO 302 Nástupná plocha - SPI spevnená plocha - parkovisko, SP2 nástupná spevnená plocha;

SO 305 Vyhliadkový bod ~ Veža na pozemku;
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7. Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie:
- Všetky objekty (osadenie lavičiek, informačných tabúľ, cvičebných prvkov, smetných 

nádob, stojanov na bicykle a spevnených plôch) budú osadené mimo pozemku ŽSR, 
budú však zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Košice - 
Žilina, v úseku od km 255,560 po km 255,705, pri zabezpečenom priecestí km 255,680, 
kde sa na oboch stranách trate vybudujú spevnené plochy - parkoviská.

- Najmenšia vzdialenosť parkovacej plochy bude od osi krajnej koľaje (vpravo v smere 
staničenia) 21,2 m a 25,5 m (vľavo). Informačné panely budú vzdialené 15,7 m od osi 
krajnej koľaje (vpravo). Druhý úsek zasahujúci do OPD bude križovať železničnú trať 
pod mostom v km 254,110 a tu budú zriadené informačné tabule, v minimálnej 
vzdialenosti 14,0 m od osi krajnej koľaje.

- Ďalší stupeň PD s detailným osadením objektov c04, cv07 a cv09 na pozemkoch SVP, š. 
p. Banská Štiavnica žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii - Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo OZ Piešťany.

Ostatné podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú 
uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

8. Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom 
chránených záujmov účastníkov konania:

- Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie musia 
byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení 
inžinierskych sietí.

- Je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste 
navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie predloženej pre vydanie 
stavebného povolenia.

- Je potrebné zapracovať požiadavky vo vyjadreniach a záväzných stanoviskách dotknutých 
orgánov do PD pre ďalší stupeň (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia).

- Projektovú dokumentáciu spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch.

- V mieste pripravovaného osadenia niektorých objektov sa nachádzajú podzemné siete 
Železníc Slovenskej republiky. V prílohe pripájame vyjadrenie Sekcie EE (14- 
303/2017/SEE-TO/2aJ 5) a Sekcie OZT (202/SOZT/2017-V) s pripomienkami na ich 
ochranu. Taktiež prikladáme orientačne zakreslené trasy podzemných vedení v 
kolíznych miestach. ŽSR OR Žilina, po dodržaní podmienok ochrany vedení, nebude 
mať námietky k osadeniu objektov do OPD.

- Pre vydanie stavebného povolenia stavby je potrebné získať súhrnné stanovisko za ŽSR 
od odboru 420 GR ŽSR Bratislava a následne záväzné stanovisko od Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD.

13



Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania predložil účastník konania Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
oblastné riaditeľstvo Žilina zo dňa 28.06.2017;
Na základe žiadosti Mestského úradu, Štúrová 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Vám 
zasielame vyjadrenie k spracovaniu stanoviska pre pripravovanú stavbu „Kultúmo-prírodná 
oddychová zóna Háj Nicovô“ v Liptovskom Mikuláši. Predmetom je osadenie lavičiek, 
informačných tabúľ, cvičebných prvkov, smetných nádob, stojanov na bicykle a spevnených 
plôch. Všetky objekty budú osadené mimo pozemku ŽSR, budú však zasahovať do ochranného 
pásma dráhy (OPD) železničnej trate Košice - Žilina, v úseku od km 255,560 po km 255,705, pri 
zabezpečenom priecestí km 255,680, kde sa na oboch stranách trate vybudujú spevnené plochy - 
parkoviská.
Najmenšia vzdialenosť parkovacej plochy bude od osi krajnej koľaje (vpravo v smere staničenia) 
21,2 m a 25,5 m (vľavo). Informačné panely budú vzdialené 15,7 m od osi krajnej koľaje 
(vpravo). Druhý úsek zasahujúci do OPD bude križovať železničnú trať pod mostom v km 
254,110 a tu budú zriadené informačné tabule, v minimálnej vzdialenosti 14,0 m od osi krajnej 
koľaje.
V mieste pripravovaného osadenia niektorých objektov sa nachádzajú naše podzemné siete. V 
prílohe pripájame vyjadrenie Sekcie EE (14-303/2017/SEE-TO/2aJ 5) a Sekcie OZT 
(202/SOZT/2017-V) s pripomienkami na ich ochranu. Taktiež prikladáme orientačne zakreslené 
trasy podzemných vedení v kolíznych miestach. ŽSR OR Žilina, po dodržaní podmienok ochrany 
vedení, nebude mať námietky k osadeniu objektov do OPD.
Pre vydanie stavebného povolenia stavby je potrebné získať súhrnné stanovisko za ŽSR od 
odboru 420 GR ŽSR Bratislava a následne záväzné stanovisko od Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD.

Námietke účastníka konania stavebný úrad vyhovuje v plnom rozsahu.

V priebehu konania predložil účastník konania Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., 
riaditeľstvo OZ Piešťany zo dňa 23.06.2017;
Navrhovanou stavbou budú dotknuté pozemky v majetku SVP, š. p. Banská Štiavnica v k. ú. L. Mikuláš 
pare. č. KN-E 4-2791/9 osadenie informačného modulu cyklotrasy c04 a cvičebného prvku cv7. V k. ú. 
Okoličné pare. č. KN-C 775/1 pre osadenie cvičebného prvku cv9.
Ako správca vodných tokov s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Kultúmo-prírodná oddychová 
zóna Háj Nicovô” súhlasíme.
Ďalší stupeň PD s detailným osadením objektov c04, cv07 a cv09 na pozemkoch SVP, š. p. Banská 
Štiavnica Žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii.

Námietke účastníka konania stavebný úrad vyhovuje v plnom rozsahu.

V priebehu konania predložil účastník konania: Msr. Ján Čierňavci zo dňa 18.09.2017 
a 16.10.2017;
So žiadosťou navrhovateľa nesúhlasím. Stavba „Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô" 
počíta s využitím pozemkov, ktoré sú mojím vlastníctvom garantovaným Ústavou SR. Miera 
využitia na turistické, rekreačné, športové a iné účely s akou počíta navrhovateľ je pre mňa 
neakceptovateľná. S vytváraním turisticky vyhľadávaných objektov a lokalít nesúhlasím ani v 
blízkosti mojich pozemkov, nakoľko to povedie k vzniku „skratiek" a k znehodnocovaniu pôdy 
nielen chodníkmi ale aj odpadom. Takéto konanie je pritom vzhľadom k blízkemu sídlisku a 
okolitej zástavbe viac ako predpokladateľné, čo ako vlastník pozemku nie som povinný strpieť.
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Prekladaný návrh tak už vopred vyvoláva porušovanie a nerešpektovanie mojich vlastníckych 
práv.
S návrhom nesúhlasím aj z dôvodu môjho záujmu o využívanie dotknutých pozemkov na 
pôvodné účely. Vytvorením frekventovane využívanej lokality bezpochyby dôjde k 
poškodzovaniu poľnohospodárskeho ako aj lesného pôdneho fondu (a to nielen na pozemkoch v 
mojom vlastníctve), čo by mal správny orgán podľa § 37 ods. 2 Stavebného zákona vziať do 
úvahy.
Pretože navrhovateľ podanou žiadosťou nerešpektuje moje práva a oprávnené záujmy ako 
vlastníka dotknutých pozemkov, žiadam, aby bol návrh zamietnutý.

Spoločnému obecnému úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom 
Mikuláši oznamujem, že za dotknuté považujem všetky parcely zahrnuté v rámci celého objektu 
„Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô". Jedná sa o pozemky zapísané Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš pre katastrálne územie Okoličné na LV č. 1855, ako je napr. parcela 
776/1, 1202/2 či 1202/16 a ďalšie. Bez ohľadu na to, akú funkciu majú moje pozemky plniť (či 
už výhľadové, alebo iné), nesúhlasím s ich využitím na navrhovaný účel.

Námietke účastníka konania Mgr. Jána Čierňavu zo dňa 18.09.2017 a 16.10.2017 stavebný 
úrad nevyhovuje a zamieta ju v plnom rozsahu.

K stavbe sa vyjadrili:
Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných 
služieb, zo dňa 28.04.2017; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a 
dráh, odbor dráhový stavebný úrad, zo dňa 13.06.2016; Slovenský vodohospodársky podnik, š. 
p., zo dňa 23.06.2017; Regionálny úrad verejného zdravotníctva, zo dňa 19.05.2017; Okresný 
úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, zo dňa 01.06.2017 pod č. OU-LMPLO- 
2017/006734-2/1VA a OU-LMPLO-2017/006721-2; Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor 
starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, zo dňa 09.05.2017; Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor 
starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, zo dňa 10.05.2017; Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor 
starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, zo dňa 05.05.2017; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 
Oblastné riaditeľstvo Žilina, zo dňa 28.06.2017; Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 
Oblastné riaditeľstvo, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, zo dňa 05.06.2017; 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, sekcia elektrotechniky a 
energetiky, zo dňa 26.06.2017; Krajský pamiatkový úrad, zo dňa 31.05.2017; Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia a. s., zo dňa 01.06.2017; Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a. 
s., zo dňa 22.05.2017; Slovak Telekom, a. s., 11.05.2017; LVS, a. s., 18.05.2017; Orange 
Slovensko a. s. zo dňa 23.05.2017; LiptovNet, a.s., zo dňa 11.05.2017; Imafex s.r.o., zo dňa 
11.05.2017; Mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 31.10.2017; Slovenský pozemkový fond, to dňa 
28.11.2017; Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo, zo dňa 04.10.2017; Okresný Úrad Žilina, 
majetkoprávny odbor, zo dňa 10.07.2017; Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Liptovský 
Hrádok;

Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky, odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie.

V zmysle § 40 ods. 4 je územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
IČO 00 315 524 podal dňa 20.07.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô“ v k. ú. Liptovský Mikuláš a Okoličné. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie a konanie o využití územia.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 1 a 4 a § 39stavebného zákona dňa 14.08.2017 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom. Vzhľadom k tomu, že pre podaný návrh je spracovaná územnoplánovacia 
dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, upúšťa stavebný 
úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania.

V súlade s §39b ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad rozhodnutie o využívaní územia zlúčil s 
rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, uskutočniť 
aj stavba.

Stavebný úrad určil pre účastníkov konania a dotknuté orgány lehotu, do ktorej mohli uplatniť 
námietky a zároveň ich upozornil, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

V priebehu konania dňa 22.12.2017 doplnil navrhovateľ projektovú dokumentáciu, v ktorej 
upravil umiestnenie vyhliadkovej veže v SO 305 Vyhliadkový bod ~ Veža. Bola upravená poloha 
prvku LA.3-1 v SO 304 Vojensko-historická trasa.

Dňa 22.12.2017 stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o doplnení 
dokumentácie pre územné konanie formou verejnej vyhlášky.

Stavebný úrad opäť určil pre účastníkov konania a dotknuté orgány lehotu, do ktorej mohli 
uplatniť námietky a zároveň ich upozornil, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Posúdenie vyjadrení účastníkov konania a ich námietok:
V priebehu konania predložil účastník konania Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
oblastné riaditeľstvo Žilina zo dňa 28.06.2017;
Navrhovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme Železníc Slovenskej republiky. 
Námietke účastníka konania, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava oblastné 
riaditeľstvo Žilina, zo dňa 28.06.2017 stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu a táto 
námietka je zahrnutá v podmienkach rozhodnutia.

V priebehu konania predložil účastník konania Slovenské' vodohosyodársk\! podnik, š. y., 
riaditeľstvo OZ Piešťany zo clňci 23.06.2017;
Stavba sa nachádza na pozemkoch Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.. 
Vlastnícke práva účastníka územného konania sú stavbou priamo dotknuté.
Námietke účastníka konania Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., riaditeľstvo OZ 
Piešťany, zo dňa 23.06.2017 stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu, a táto námietka je 
zahrnutá v podmienkach rozhodnutia.

V priebehu konania predložil účastník konania: Msr. Ján Čierňava zo dňa 18.09.2017 
a 16.10.2017;
V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
je stavebný úrad povinný priznať postavenie účastníka konania každému, kto sa toho 
domáha, a to až dovtedy, kým nebude rozhodnutím z účasti vylúčený.
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Účastníkmi územného konania sú navrhovateľ, právnické a fyzické osoby, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, 
vlastníci susedných nehnuteľností, t. j. nielen susedných pozemkov, ale aj susedných 
stavieb, čím je zabezpečená ochrana ich vlastníckych práv. Účastníkom konania je aj ten, 
kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch 
alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
Pozemky vo vlastníctve Mgr. Jána Cierňavu nie sú pozemkami, na ktorých sa bude 
navrhovaná stavba realizovať a nie sú ani susednými pozemkami. Vlastnícke ani iné práva 
Mgr. Jána Cierňavu vo vzťahu k pozemkom v jeho vlastníctve nie sú stavbou priamo 
dotknuté. Stavebný úrad námietke Mgr. Jána Cierňavu nevyhovuje a zamieta ju v plnom 
rozsahu.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o zmene využitia územia z hľadísk uvedených v 
ustanoveniach uvedených v § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, 
že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh 
predovšetkým z hľadiska očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani 
životné prostredie neohrozuje.
Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo 
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany 
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.) 
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v 
podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre 
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky 
dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.
Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a 
je v súlade s platným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený 
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.
Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. 
532/2002 Z. z.
Vlastníctvo preukázané:
- na základe výpisu z listov vlastníctva č. 760, 2014, 2216, 2017, 2048 v k.ú. Okoličné 

a č. 4401, 5096, 6445, 7123, 7137, 7153, 7391 v k. ú. Liptovský Mikuláš vydaných Okresným 
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom;

- súhlasmi vlastníkov pozemkov dotknutých navrhovanou stavbou;
- nájomnou zmluvou medzi č. 258/2017/Práv uzavretou medzi Mestom Liptovský Mikuláš 

a Urbárom Vrbica, Pozemkové spoločenstvo zo dňa 11.09.2017.
- zmluvou o nájme lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch č. 272/2017/Práv uzavretou

č.
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medzi Mestom Liptovský Mikuláš a Urbárom Vrbica, Pozemkové spoločenstvo zo dňa 
11.09.2017.

Správny poplatok v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov je navrhovateľ oslobodený od úhrady správneho poplatku

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 15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia na obec Bobrovec, prostredníctvom 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 Kmeťa 
č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

y. ÁsA '-'4<<•
Oo r-fr jä s, i >■f-

o?

Ing. Setllák Ladislav, PhD.
starosta obce

Príloha :
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s 
podmienkami územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne iným spôsobom (webové sídlo 
obce, miestny rozhlas) alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 
ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

1 6 8 2 20180 1 02 2018
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Zverejnené iným spôsobom:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Doručuje sa
Účastníkom konania (navrhovateľ, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných 
nehnuteľností /pozemkov a stavieb/. Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené 
záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, 
kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.) formou verejnej 
vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona.

Na vedomie
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 

stavebný úrad, Námestie slobody 6 810 05 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krásku č. 3/834, 921 80 Piešťany
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, majetkoprávny odbor, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor pozemkový a lesný, Kollárova 2, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS Vrbická 

1993,031 01 Lipt. Mikuláš
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, L mája 34, 010 01 

Žilina
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, I. mája 34, 010 01 Žilina
- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo, sekcia elektrotechniky a 

energetiky, ul. Čsl. Brigády 46, 038 61 Vrútky
- Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina,
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
- Slovenský plynárenský priemysel Distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš,
- Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- LiptovNet, a.s., Belopotockého 4, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Imafex s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Lipt. Mikuláš
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