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Úsek štátnej vodnej správy 
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Číslo: OU-LM-OSZP- ŠVS - 2018/009457 - 012 / Li V Liptovskom Mikuláši: 30.11.2018

Vec:
Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO 50 622 897 -vodoprávne povolenie-iižL 
stavbu: „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ SO.05 Vodovod, SO.06 Splašková kanalizácia'* \d

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - 5 -12- 2018
<• záznamu:/ , Č. spisu: f oHRozhodnutie

T‘'t/IVilohv: Vybavuje:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o živótné'prasrredré; 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. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa 
§-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti spoločnosti Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010
01 Žilina v zastúpení Miroslavom Dančíkom, 1. mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš apo 
vykonanom vodoprávnom konaní v súlade s § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rozhodol 
takto:

povoľuje

podľa §-u 26 ods. 3 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 §-u 66 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
spoločnosti Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina vybudovať stavbu: „IBV Stošice 
Liptovský Mikuláš“ SO.05 Vodovod, SO.06 Splašková kanalizácia na pozemkoch pare. č. 
KN-C 750/1, 750/3, 752/1, 752/34, 753/1, 754, 755/3, 755/8, 755/15, 1243/18, 1138/9, 1136 
/13, 1136/20 a 1243/32 k.ú. Okoličné v súlade s územným rozhodnutím vydaným Mestom 
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. MsÚ/ÚRaSP 2018/2214- 
06/AMi zo dňa 2.7.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.8.2018.

Vodoprávnym rozhodnutím sú povolené nasledovné objekty:

SO.05 Vodovod
Rodinné domy v predmetnej lokalite budú zásobované pitnou vodou novobudovaným 

verejným vodovodom z potrubia HD-PE, 100 RC WAVINdl 10x6,6 (DN 100), SDR17, PN10 
s napojením v dvoch miestach na existujúci verejný vodovod PVC DN 150. 9 objektov 
rodinných domov v severnej časti lokality (prístupová komunikácia II.) bude napojených priamo 
na existujúci vodovod.
Rozšírenie vodovodu bude pozostávať z vetiev:
Vetva „B“, vodovodné potrubie DN 100, dĺžky 461,0 m
Vetva „C“, vodovodné potrubie DN 100, dĺžky 253,0 m
Vetva „D“, vodovodné potrubie DN 100, dĺžky 249,8 m 
Vetva „F“, vodovodné potrubie DN 100, dĺžky 77,6 m
Vetva „G“, vodovodné potrubie DN 100. dĺžky 64.5 m
Celková dĺžka vodovodného potrubia DN 100 1105,9 m
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Na trase novobudovaného vodovodného potrubia je navrhnutých 76 ks odbočiek pre možnosť 
pripojenia vodovodných prípojok rodinných domov. Na vodovodnom potrubí sú navrhnuté 4 ks 
nadzemných požiarnych hydrantov DN 80.

SO.06 Splašková kanalizácia
Splaškové odpadové vody z rodinných domov v predmetnej lokalite budú odvádzané 

novobudovaňou sústavou kanalizačných zberačov z potrubia PVC, hladké hrubostenné , SN 10, 
DN300 (d 315x9,2 mm) s napojením na existujúcu verejnú kanalizáciu PVC DN 600 situovanej 
z južnej časti lokality pri štátnej ceste Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok.
Rozšírenie splaškovej kanalizácie bude pozostávať zo stôk:

Stoka „A“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 241,64 m 
Stoka „B“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 203,28 m 
Stoka „C“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 176,54 m 
Stoka „D“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 250,56 m 
Stoka „E“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 97,71m 
Stoka „F“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 76,60 m 
Stoka „G“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 62,00 m 
Stoka „H“ kanalizačné potrubie DN 300, dĺžky 98,00 m 
Stoka „I“ kanalizačné potrubie DN 300. dĺžky 126.00 m
Celková dĺžka splaškovej kanalizácie 1 332,29 m

Súčasťou kanalizačného potrubia budú betónové kanalizačné šachty DN 1000 opatrené 
poklopom v počte 46 ks. Na kanalizačnom potrubí budú kanalizačné odbočky pre možnosť 
pripojenia kanalizačných prípojok jednotlivých rodinných domov.

Kanalizačné potrubie bude križovať železničnú trať Žilina - Košice v km 253,2458. 
Križovanie bude realizované technológiou pretláčania. Kanalizačné potrubie bude uložené 
v oceľovej chráničke DN 500 celkovej dĺžky 25,14 m. Chránička bude osadená minimálne 2,0 m 
od päty svahu násypu.

Potrubie splaškovej kanalizácie bude vedené pod štátnou cestou 1/18 v staničení km 552,631 , 
5,0 m od mostného objektu 18-351. Potrubie bude zrealizované technológiou pretláčania kolmo 
na os cestného telesa. Kanalizačné potrubie bude uložené v oceľovej chráničke DN 500 celkovej 
dĺžky 17,20 m. Chránička bude vybudovaná v celej dĺžke križovania, 3,0 m za vonkajšiu hranu 
cestného telesa. .

1. Podmienky povolenia:
1. Stavebníkom vodnej stavby bude spoločnosť Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, 

IČO 50 622 897
2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto 

lehote nezačne s výstavbou.

2. Povinnosti stavebníka:
1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné 

realizovať počas výstavby a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové 
vzťahy.

2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedá stavebník.
3. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí 

priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
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4. Zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri 
realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.

5. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení alebo využití 
všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

6. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.
7. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ vodoprávne rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
8. Pri výstavbe používať stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku 

ropných látok.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u47 ods. 3 a §-u 48 zákona NR SR č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas mesta).
11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy môže vodoprávne povolenie zrušiť v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle 
ustanovenia §-24 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

12. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle §-u 26 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znení neskorších predpisov.

13. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH
1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzky nakladať v súlade splatnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Odpady zo stavby, ktoré nebude možné využiť bude potrebné odovzdať oprávnenej osobe 

v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom bude potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné 
suroviny) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku vyčleniť priestor na dočasné 
skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad 
prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad 
zo staveniska ihneď odvážať.

3. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú
pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

4. S komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský Mikuláš.
v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie
L V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.z.
2. Pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na 

okolité prírodné prostredie.
3. Pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom 

s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému.
4. V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, 

vody a horninového prostredia.
5. Pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín 

do okolia.
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6. V prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná 
investor na vlastné náklady ich odstránenie.

7. Po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.

Energotel, a.s., Bratislava
Stavba zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika, 

a.s. Žilina SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a.s. Bratislava, ktoré sme informatívne zakreslili do 
priloženej dokumentácie. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom 
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré presne 
určí trasu TKZ Energotel a.s. Bratislava. V prípad, že počas výstavby bude potrebné preložiť, 
znížiť alebo zvýšiť krytie vedenia je toto možné vykonať len so súhlasom správcu sietí, kde na 
túto prekládku je potrebné vyhotovená PD.

Žiadame dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 6005 
v plnom rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadateľa o zákaze zriaďovania skládok materiálu na 
telekomunikačných vedeniach.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
1. Kanalizačné revízne šachty realizovať s roznášacím betónovým prstencom a liatinovým 

poklopom pre zodpovedajúce zaťaženie.
2. V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami a objektami (uličné vpuste, vsakovacie vrty 

a pod.) žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného vodovodu a kanalizácie v zmysle 
zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na 
každú stranu. Ďalšie inžinierske siete a stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto 
pásma ochrany, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

3. Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu a kanalizácie musí byť vyhlásené rozhodnutím OÚ 
ŽP. Pre tento účel je stavebník povinný dať vyhotoviť geometrický plán so zakreslením 
potrubia a pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.

4. Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na existujúci verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci našej spoločnosti na základe 
predloženej objednávky.

5. Navrhované hydranty na verejnom vodovode žiadame označiť v teréne podľa § 8 zákona 
č. 699/2004 Z.z.. Je potrebné použiť hydrant s dĺžkou zodpovedajúcou krytiu 
vodovodného potrubia.

6. Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu 
žiadame umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.

7. Všetky armatúry použité pri výstavbe vodovodu musia mať ťažkú protikoróznu ochranu 
podľa požiadaviek noriem GSK.

8. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubiach v našej správe, žiadame ich 
bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. Prípadné poruchy budú odstránené na 
náklady stavebníka.

9. Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a ku 
kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí žiadame prizývať zástupcu našej 
spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt - Ing. Hán tel. č. 0908 
916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.

10. Pred napojením rozšírenia vodovodu a kanalizácie žiadame dohodnúť v zmluve (resp. 
v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom podrobnosti prevzatia 
vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do prevádzky.

11. Ku kolaudačnému konaniu stavebník zabezpečí zriadenie vecného bremena v prospech 
LVS, a.s. na pozemkoch, na ktorých budú uložené navrhované potrubia verejného
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vodovodu, verejnej kanalizácie a ČS. Zriadenie vecného bremena bude potrebné vyznačiť na 
LV vlastníka pozemku.

12. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
a geodetické zameranie (polohopis a výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné 
pre prostredie MicroStation).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Na predmetnom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 35/2011 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, v prípade zmeny vyznačeného 
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade a k uvedené parcelné číslo v žiadosti 
žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nespím povinnosti 
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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, ian.babal@telekom.sk, +421 
44 4328456.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. bude 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí byť podmienka 
ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné 
práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 
povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI 
SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. a na základe

5

mailto:ian.babal@telekom.sk


objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK.
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovek Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej 
telekomunikačného vedenia.

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti bude oprávnený vykonávať práce súvisiace 
s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Ján Potančok, teletandem@,mail.t-com.sk. 0903409880.

- UPOZORNANIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funkčnosťou.

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

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu.

- 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.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
+- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy zariadenia.

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

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

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

dokumentácie v prípade potreby premostenia
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Overenie výškového uloženia zariadenie ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 
Slovak 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. 
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku SR, Banská Bystrica
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
1. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby 

postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) 
vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v plnom znení.

2. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami 
v úsekoch záberu stavby.

3. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na 
Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
fax: 0960322 569, e-mail: dicvd@,.mil.sk.

4. Zaslať projektovú dokumentáciu ďalšieho stupňa na vyjadrenie MO SR.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde 
k zmene projektovej dokumentácie stavby, bude potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
1. V lokalite umiestnenej stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred 

realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť 
prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby Liptovský 
Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

2. Pred začatím stavebných prác v telese chodníka alebo priľahlej zeleni na ulici Žiarskej je 
stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie povolenia na zvláštne 
užívanie verejného priestranstva, kde budú stanovené podmienky zásahu do telesa vozovky 
a priľahlých pozemkov. Žiadosť musí byť doložená vyjadrením Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZv Liptovskom Mikuláši a odsúhlaseným projektom dočasného 
dopravného značenia.

3. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii v nadväznosti na miestnu komunikáciu, jej 
súčastí a verejné osvetlenie žiadame odsúhlasiť na Mestskom úrade Liptovský Mikuláš, 
odbore životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev.

SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod D 90 PE
1. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia /umiestnenia technologického 

objektu je prílohou tohto stanoviska.
2. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 
výkonu iných činností.

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

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

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina
1. V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš časť Okoličné sa nachádzajú nadzemné 

vzdušné VN vedenia a podperné body.
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 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov. NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1,0 m, VN aNN zemné káblové vedenie na každú stranu 1,0 
meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona j e pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej na e- mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.

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

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

7. 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.

8. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 
tretích osôb.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
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 ohrozená 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 primeraného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho 

riaditeľstva , odbor expertízy, Bratislava č. 25436/2017/0420-2 zo dňa 18.10.2017.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej 

Prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol 
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

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

v

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
1. Riešiť pri styku (súbeh) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových vedení (6 kV)
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v správe ŽSR - OR Žilina, SEE (rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej 
polohy, trasy ponechať voľné - prístupné).

2. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 
navrhovanej stavby u ŽSR-OR Žilina, SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa 
pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť 
vykonané ručne za dozoru správcu.

3. Stavebník je povinný počas celej prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala 
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy.

4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená 
železničná prevádzka.

5. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať 
mimo pozemku ŽSR.

v

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava
1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo 

vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (SHM a OR Žilina), pri zabezpečovaní 
podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
- riešiť pri styku (križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných kábelových 

vedení (DK,TKK, el. kábel 6 kV) v správe SOZT a SSE Žilina (uloženie do chráničiek, 
rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od výtýčenej polohy, trasy ponechať voľné 
- prístupné)
stavbu zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v zmysle PD

- realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný 
priestor

- stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti 
prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.). 
Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR - OR Žilina uzavretú dohodu o bezpečnosti prác 
v podmienkach ŽSR.

- Stavbu v OPD prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol 
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy

2. Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR - OR Žilina.
3. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na 

výstavbu (uzatvorí so ŽSR-SHM RP Žilina) „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“.

4. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste 
navrhovanej stavby u ŽSR - OR Žilina, SOZT a SEE. Výkopové práce v ochrannom pásme 
podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.

5. Stavebník písomne oznámi začatie a ukončenie prác v obvode dráhy a objedná dozornú 
činnosť (pri križovaní) na ŽSR-OR Žilina, SMSÚ ŽTS TO Liptovský Mikuláš (kontaktná 
osoba: Ing. Kováč, t.č.0903 241 749) - z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.

6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy 
a nenarušila stabilitu železničného telesa.

7. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená 
železničná prevádzka.

8. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať 
mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku ŽSR vykonať do pôvodného 
stavu.

9. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR,
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stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
10. ŽSR nezodpovedajú za primáme poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke 

(vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) 
spôsobené železničnou prevádzkou.

11. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o uzavretí „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ a 
„Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska“ s účastníkom konania ŽSR (SHM a OR Žilina).

12. Stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR - OR Žilina, Sekcii žel. tratí 
a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). 
Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice ŽTS TO Liptovský Mikuláš ku kolaudácii 
stavby.

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Žilina
Predložená dokumentácia rieši križovanie pretlakom kanalizačnej prípojky DN 300

plánovanej IBV Stošice štátnou cestou 1/18 v staničení km 552,631 v blízkosti mostného objektu
18/351.
SSC, IVSC Žilina s križovaním kanalizačnej prípojky súhlasí za dodržania nasledovných
podmienok:
1. Trasa kanalizačnej prípojky bude v min. vzdialenosti 5,0 m od pôdorysného priemeru 

mostného objektu 18-351 na každú stranu, čo bude zdokladované porealizačným zameraním 
trasy kanalizačnej prípojky.

2. Križovanie prípojky bude realizované výhradne pretlakom, kolmo na os vozovky, s uložením 
do oceľovej chráničky v minimálnej hĺbke 2,5 m. Štartovacia a cieľová jama pretlaku sú 
umiestnené v nespevnených vjazdoch obojstranne. V zmysle vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách „súčasťou diaľnic, ciest a miestnych 
komunikácií nie sú prechody na susedné nehnuteľnosti“.

3. Pracovisko bude zabezpečené zábranami proti pádu a dočasnými dopravnými značkami 
v zmysle požiadaviek OR PZ ODI Liptovský Mikuláš. Práce budú vykonávané v čase 8,00 - 
18,00 hod. za nezníženej viditeľnosti v termíne mimo výkonu zimnej údržby ciest (t.j. mimo 
obdobia 1.11-31.3 bežného roka s ohľadom na klimatické pomery).

4. Po realizácii prác je potrebné montážne jamy dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do 
pôvodného stavu. Prácami nesmie dôjsť poškodeniu odvodňovacieho systému štátnej cesty 
1/18 a jej príslušenstva.

5. Prácami nesmie dôjsť k znečisteniu priľahlého úseku cesty ani ohrozeniu bezpečnosti 
a plynulosti premávky. Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť ani dočasne 
uskladňovaný na cestnom pozemku. V prípade znečistenia vozovky je potrebné okamžite 
zabezpečiť jej očistenie.

6. Práce realizovať výhradne z voľného terénu, pričom realizáciou nesmie dôjsť k obmedzeniu 
cestnej premávky v úseku stavby. Predložená žiadosť neobsahuje projekt dočasného 
dopravného značenia. V prípade potreby umiestnenie dočasného dopravného značenia počas 
realizácie prác, je potrebné odsúhlasiť ich umiestnenie s OR PZ ODI Liptovský Mikuláš 
a požiadať o určenie dočasného dopravného značenia Okresný úrad v Žiline, odbor pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

7. Ukončenie prác požadujeme zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu cesty 1/18 
(Ing. Miková 044/552 1970,0903 892 148). Záručná doba na zrealizované práce v mieste 
uloženia navrhovanej prípojky v telese štátnej cesty bude 60 mesiacov odo dňa prebratia prác. 
Investor resp. budúci užívateľ stavby počas záručnej doby bude zabezpečovať priebežne a bez 
meškania odstraňovanie závad súvisiacich s jeho zásahom do telesa cesty.
K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie križujúcej kanalizačnej 
prípojky vo vzťahu k telesu cesty 1/18 v tlačenej aj diagonálnej forme.
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8. Z dôvodu prác v telese štátnej cesty je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad 
v Žiline, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o rozhodnutie na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie.

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

10. Investor resp. budúci vlastník alebo správca vedenia je povinný v prípade potrebných 
rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správcu cesty 1/18 premiestniť resp. 
odstrániť vedenie na vlastné náklady do termínu určeného správcom.

3. Všeobecné ustanovenia:
1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Ing. Viera Brestovská, 

autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4435*SP*A2 vjúni 2018, č. zákazky 
08/PSP/2017.

2. Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní 
po určení zhotoviteľa stavby oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením 
adresy a doložením zmluvy o dielo a živnostenským listom.

3. Súhlas v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydal Spoločný obecný 
úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláš č. MsÚ/ÚRaSP 
2018/7869-02/AMi zo dňa 22.10.2018.

4. Záväzné stanovisko v súlade s § 38, ods.4 zákona č. 24/2006 bolo vydané Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-LM-OSZP-2018/10876-002-Pa 
zo dňa 31.10.2018.

5. Predpokladané náklady vodohospodárskej časti stavby sú 196 250,- €

4. Majetko právne pomery:
Stavba: „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ SO.05 Vodovod, SO.06 Splašková kanalizcá bude 

realizovaná na pozemkoch pare. č. KN-C 750/1, 750/3, 752/1, 752/34, 753/1, 754, 755/3 (KN-E 
2788), 755/8, 755/15, 1243/18, 1138/9, 1136/13, 1136/20 a 1243/32 k.ú. Okoličné, ktoré sú 
uvedené na listoch vlastníctva č. 609, 1022, 1150 a 2048 k.ú. Okoličné.

Stavebník k uvedeným pozemkom doložil Nájomnú zmluvu k nehnuteľnostiam uzatvorenú 
medzi Mgr. Zitou Žiaranovou, Kollárova 1928/196, Liptovský Mikuláš a Stošice, a.s., Žilina zo 
dňa 10.3.2018 a Dodatok k tejto zmluve č. 1 zo dňa 22.3.2018, Zmluva o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi BK staving, s.r.o., Liptovský Mikuláš a Stošice, 
a.s., Žilina zo dňa 17.4.2018, Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
č. 843385/02/2017 uzatvorená medzi Železnice SR, Bratislava a Stošice, a.s., Žilina zo dňa 
27.11.2017, Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi 
Rezidencia Liptov, s.r.o., Kollárova 1928/16, Liptovský Mikuláš a Slovenským pozemkovým 
fondom, Bratislava zo dňa 23.9.2008, Dohoda o prevode práv a povinností zÚR uzatvorená 
medzi Rezidencia Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš a Stošice, a.s., Žilina zo dňa 2.11.2017 
a Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka uzatvorená medzi Rezidencia Liptov, s.r.o., 
Liptovský Mikuláš a Stošice, a.s., Žilinal4.11.2017.

Ku stavbe sa vyjadrili:
Správa ciest ŽSK, Technicko správny úsek pre región Liptov, Liptovský Mikuláš č. 

26/2018/SCŽSK-231 zo dňa 16.10.2018, Slovenská správa ciest, ľVSC Žilina č. 
SSC/772/2018/6470/22277 zo dňa 31.7.2018 a č. SSC/8190/2017/6470/21934 zo dňa 19.7.2017, 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., SPHV Ružomberok č. CS SVP OZ PN 1715/2018/7 zo 
dňa 5.9.2018, č. CS SVP OZ PN 1715/2018/5 zo dňa 23.4.2018, Energotel, a.s., Bratislava č.
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ET/MM18/1078 zo dňa 30.7.2018, Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611822377 zo dňa
6.8.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS 
OH č. OÚ-LM-OSZP-2018/008260-002-MA zo dňa 26.7.2017, Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č. OU-LM-OSZP-ŠVS 2018/8261- 
002/Li zo dňa 17.8.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš č. 
5086/2017/MH zo dňa 17.8.2017, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši ORHZ-LMI-618-002/2018 
zo dňa 20.8.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP č. OU-LM-OSZP-2018/08258-002-Pa zo dňa
24.7.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
ŠSOO č. OU-LM-OSZP-2018/008259-002 Kf zo dňa 25.7.2018, Mesto Liptovský Mikuláš, 
odbor životného prostredia a dopravy, odd. cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev MsÚ/ŽPD-2018/06558-02/MGa zo dňa 14.8.2018, SPP-Distribúcia 
a.s., Bratislava č. TDE8247/PP/Hy/2018 zo dňa 7.8.2018, Ministerstvo obrany SR, Agentúra 
správy majetku, Banská Bystrica č. ASMdpS-1-1690/2017 zo dňa 2.10.2017, Stredoslovenská 
distribučná a.s., Žilina č. 4600045870 zo dňa 21.8.2018, Orange Slovensko a.s. Bratislava č. BB- 
2071/2018 zo dňa 13.8.2018, 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 22.9.2017, IMAFEX spol. 
s.r.o., Liptovský Mikuláš č. JY-VY-20170926 zo dňa 26.9.2017, LiptovNet a.s., Liptovský 
Mikuláš č. JP-VY-20170926 zo dňa 26.9.2018, Alconet s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 
16.10.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia č. OU-LM-OKR- 
2017/011078-005 zo dňa 16.10.2017, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, 
Odbor expertízy, Bratislava č. 23132/2017/0420-2 zo dňa 28.6.2017, Železnice Slovenskej 
republiky Bratislava, GR, Odbor expertízy, Bratislava č. 25436/2017/0420-2 zo dňa 18.10.2017

Vydané rozhodnutia:
1. Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor č. OU-LM- 

PLO 2018/009345-3/HRA zo dňa 4.10.2018.
2. Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2017/20758- 

3/97098/FUR zo dňa 7.12.2017.
3. Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš č. 

MsÚ/ÚRaSP 2018/2214-06/AMi zo dňa 2.7.2018.

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania:

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu 
Ružomberok

- Vsakovacie vrty realizovať podľa predloženého hydrogeologického posudku
- Pri likvidácii dažďových vôd z parkovísk vsakom požadujeme do poslednej šachty 

osadiť plnoprietokový odlučovač ropných látok s výstupnou hodnotou NEL 0,1 až 0,2 
rng/1.

V prípade trvalého záberu pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica 
ste povinný uzatvoriť zmluvný právny vzťah s OZ Piešťany (akékoľvek informácie mailom na 
adrese pavol.moizis@,svp.sk').

Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať Ing. E. 
Ševcovú - 0903/806 382.

SVP, š.p. Vás upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín 
a ľadom, ako i za škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
Uvedeným podmienkam sa vyhovuje. Podmienky budú zohľadnené v rozhodnutí o povolení na 
osobitné užívanie vôd.
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Listom zo dňa 22.9. 2018 bolo na Okresný úrad Liptovský Mikuláš doručené vyjadrenie 
účastníka stavebného konania - Združenie domových samospráv v zastúpení Marcelom 
Slávikom v ktorých si uplatňuje nasledovné podmienky ku vodoprávnemu konaniu:

Podľa § 140 ods 1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre 
každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, 
pripomienky uplatnené vzisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho 
združenia priamo dotknuté povoľovanou stavbou, zapracovanie a zohľadnenie týchto 
pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie žiadame 
vyhodnotiť jednotlivo a doložiť to vyjadrením podľa § 140 ods. 2 stavebného zákona.

1) Žiadame vo výroku rozhodnúť v zmysle § 16 a Vodného zákona, či ide o navrhovanú 
činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b Vodného zákona. Uvedenej pripomienke sa
nevyhovuje.

2) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona 
OPK č. 543/2002 Z.Z. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.

3) Žiadame, aby okolie stavby „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ bolo podľa § 39a ods. 2 
písm. b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle 
našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových 
úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak, aby 
spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010. Uvedenej 
pripomienke sa nevyhovuje

4) Podľa § 65 Vodného zákona „Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na 
osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať 
z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, 
z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd 
určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z vodného plánu 
Slovenska, z programu znižovania znečistenia vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií 
a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve“ Žiadame overiť splnenie záujmov 
podľa citovaného ustanovenia Vodného zákona predložením príslušných 
vodohospodárskych výpočtov. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje

Vodohospodárske výpočty sú súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej pre 
potreby vodoprávneho povolenia.

5) Podľa § 18 ods. 5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať 
ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie 
a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby 
a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na 
podnikateľské účely“. Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia 
Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov. Uvedenej 
pripomienke sa nevyhovuje.

6) Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii 
a manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať do 
projektovej dokumentácie. Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, 
environmentálnych opatrení a menežmentu povodia podľa Vodného zákona predložením 
príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska. 
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.
Environmentálnym cieľom pre útvar povrchovej vody (§5 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách) je vykonanie opatrení na zabránenie zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody
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a environmentálnym cieľom pre útvar podzemnej vody je vykonanie opatrení na 
zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na 
zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd. Odvádzaním splaškových 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou s ich čistením v COV liptovský Mikuláš budú 
predmetné environmentálne ciele dostatočne zabezpečené.
Vodná bilancia (6 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) je tvorená hydrologickou bilanciou 
(porovnáva zmeny v množstvách vôd v povodí) a vodohospodárskou bilanciou 
(porovnáva požiadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na vypúšťanie 
odpadových vôd a osobitných vôd s využiteľným množstvom vôd a ich kvalitou 
a posudzuje dopad vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd na kvalitu využiteľných 
množstiev vôd). V predmetnej lokalite nebude dochádzať k odberom podzemných vôd ani 
k vypúšťaniu splaškových odpadových vôd do podzemných vôd čím budú eliminované 
podmienky ovplyvňovania režimu podzemných vôd , ktoré by mali za následok zhoršenia 
kvalitatívneho stavu vôd.
Plán menežmentu povodia í§13 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) je základným 
nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania, ktorý na základe vykonaných 
analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu 
ľudskej činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení 
na ich dosiahnutie. Platí odôvodnenie obdobné ako pri vodnej bilancii.

7) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje

8) Podľa § 46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade 
s § 45 ods. 2 Stavebného zákona, ktorého súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie 
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických 
a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“ 
pričom podľa § 62 ods. 1, písm. b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť 
takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových 
množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných 
stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen 
veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vo vodných 
stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv 
na nasledovné:
a) zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či 

povodňových vín s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. 
odtokových bŕzd

b) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti 
v celom priebehu času

c) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej 
nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber 
pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb

Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame 
zvážiť dodatočné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie 
podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky 
na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia 
navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb. Uvedenej pripomienke sa 
nevyhovuje

9) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 
2000/60/ES, najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a j ej
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slovenská transpozícia 
(Lttp://www.rnmzp.sk/oblasti/vodaimplementacia-smernice-eu/h Osobitne požadujeme 
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, 
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné 
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť 
v dokumentácii pre územné a stavebné rozhodnutie. Uvedenej pripomienke sa 
nevyhovuje

10) Podľa §10 ods. 1 písm. e stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z.z., stavebné povolenie 
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana 
verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“, vyššie uvedené 
požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 ods, 3 písm. 
b resp. ods.4, písm. d stavebného zákona v zmysle § 10 ods. 1 písm. e vyhlášky č. 
453/2000 Z.z. alebo skonštatovať ich splnenie v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

Podmienky pre realizáciu stavby stanovené v doložených vyjadreniach boli 
zapracované do podmienok vodoprávneho rozhodnutia, čím budú zabezpečená ochrana 
verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania.

11) Zároveň Vás v súlade s § 23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie 
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami 
uplatnených pripomienok, t.j.

- Koordinačná situácia
- Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so 

stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods. 2 Stavebného zákona 
Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenie 
Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby

- Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
- Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia 

podľa § 16 Vodného zákona
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenie požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 
klimatické pomery stavby a zapracovania Adaptačnej stratégie

- Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje

právne záväznáje

Odôvodnenie

Spoločnosť Stošice a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina v zastúpení Miroslavom 
Dančíkom, 1. mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš požiadala listom doručeným na 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek štátnej vodnej 
správy dňa 28.8.2018 o povolenie stavby: „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ SO.05 Vodovod, 
SO.06 Splašková kanalizácia.

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávne konanie a pozvánkou č. 
OU-LM-OSZP-ŠVS 2018/009457 - 002/Li zo dňa 12.9.2018 zvolal vodoprávne konanie spojené 
s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.10.2018 so stretnutím pozvaných na 
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Účastníci konania na vodoprávnom konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili 
vydať vodoprávne povolenie na horeuvedenú stavbu. Ich pripomienky sú skoordinované 
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
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Doručené pripomienky a námietky od účastníkov a dotknutých orgánov štátnej správy:

Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom:

1) Žiadame vo výroku rozhodnúť v zmysle § 16a Vodného zákona, či ide o navrhovanú 
činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b Vodného zákona.

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Rozhodnutie či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 
ods. 6 písm. b zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách sa nevydáva v procese povolenia vodnej stavby, 
ale pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby.

2) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona 
OPK č. 543/2002 Z.Z.

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. hovorí 
o povinnostiach podnikateľov a právnických osôb rešpektovať uvedenú dokumentáciu územného 
systému ekologickej stability, vytvárať a udržiavať územný systém ekologickej stability už pri 
spracovávaní dokumentácie pre realizáciu zámerov ich činnosti. Uvedené ustanovenie neukladá 
podnikateľom a právnickým osobám uvedenú dokumentáciu spracovávať a predkladať ju 
príslušným orgánom ako podklad rozhodnutia.

3) Žiadame, aby okolie stavby „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ bolo podľa § 39a ods. 2 
písm. b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka v zmysle 
našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových 
úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak, aby 
spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010.

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Sadové úpravy nie sú vodnou stavbou definovanou v § 
52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a orgán štátnej vodnej správy nie je kompetentný takúto 
stavbu povoliť.

5) § 18 ods. 5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani 
Zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie 
a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby 
a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na 
podnikateľské účely“. Žiadame overiť splnenie záujmov podľa citovaného ustanovenia 
Vodného zákona predložením príslušných vodohospodárskych výpočtov.

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. §18, ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách uvádza 
pod všeobecným užívaním vôd, že každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo 
súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo 
podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné 
používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením 
a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Predložená 
projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinných domov, ktorých zásobovanie pitnou vodou 
výstavbou verejného vodovodu a odkanalizovanie výstavbou verejnej kanalizácie zabezpečí, že 
nedôjde k všeobecnému užívaniu vôd a s tým spojenému možnému ohrozeniu ani zhoršeniu ich 
kvality. V predmetnej lokalite sa neuvažovalo so zriadením priemyselných objektov.
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6) Vodný zákon sa zároveň podrobne venuje environmentálnym cieľom, vodnej bilancii 
a manažmentu vôd (napr. §5, §6, §13 vodného zákona), ktoré je potrebné zapracovať 
do projektovej dokumentácie. Žiadame overiť splnenie záujmov ochrany vôd, 
environmentálnych opatrení a manažmentu povodia podľa Vodného zákona predložením 
príslušných vodohospodárskych výpočtov a odborného vodohospodárskeho stanoviska.

Uvedenej pripomienke sa vyhovuje. Environmentálnym cieľom pre útvar povrchovej vody 
(§5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) je vykonanie opatrení na zabránenie zhoršenia stavu 
útvarov povrchovej vody a environmentálnym cieľom pre útvar podzemnej vody je vykonanie 
opatrení na zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na 
zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd. Odvádzaním splaškových odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou s ich čistením v ČOV liptovský Mikuláš budú predmetné environmentálne 
ciele dostatočne zabezpečené.

7) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona.

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje. Odôvodnenie je obdobné ako uvedené v bode 1)

8) Podľa § 46 ods. 1 Stavebného zákona je projektant povinný spracovať projekt v súlade 
s § 45 ods. 2 Stavebného zákona, ktorého súčasťou teda majú byť aj „vypracovanie 
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických 
a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia“ 
pričom podľa § 62 ods. 1, písm. b Stavebného zákona mal stavebný úrad overiť úplnosť 
takejto projektovej dokumentácie. Nami požadovaný hydraulický výpočet prietokových 
množstiev vodných stavieb má charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných 
stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen 
veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vo vodných 
stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv 
na nasledovné:
d) zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či 

povodňových vín s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. 
odtokových bŕzd

e) zabezpečenie dostatočnej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti 
v celom priebehu času

f) prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej 
nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber 
pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb

Na základe hydraulického výpočtu prietokových množstiev vodných stavieb žiadame 
zvážiť dodatočné environmentálne opatrenia pre samotné vodné stavby resp. určiť ďalšie 
podmienky pre hlavnú stavbu (napr. technické odtokové brzdy, drenážna dlažba a nároky 
na sadové úpravy), ku ktorej vodné stavby prináležia a overiť správnosť zvolenia 
navrhovaných stavebných konštrukcií vodných stavieb. Uvedenej pripomienke sa 
nevyhovuje

Na vodohospodárske objekty bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie autorizovaným stavebným inžinierom s oprávnením na projektovanie vodných stavieb 
Ing. Vierou Brestovskou, kde je návrh a výpočet dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie 
a vodovodu.
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Výpočet potreby vody je súčasťou technickej správy projektovej dokumentácie. Prietokové 
množstvá (kapacitné prietoky) l.s'1 sú uvedené v jednotlivých pozdĺžnych profiloch 
kanalizačných vetiev, prietokové množstvá sú prebraté z hydraulických tabuliek stôk, ktoré boli 
spracované na základe meraní prietokového množstva, kde prietočná plocha je daná 
geometrickým tvarom stoky a výškou plnenia kruhového profilu. Súčasťou projektovej 
dokumentácie je výpočet množstva dažďových vôd odvádzaných do vsakovacieho zariadenia. 
Hydrogeologický posudok vypracoval RNDr. Dušan Bartoš -INEKOGEO Poprad v máji 2018 
(Riešené v povolení na osobitné užívanie vôd).

9) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 
2000/60/ES, najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 
4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a j ej 
slovenská transpozícia 
(http://wvAv.minzp.sk/oblasti/vodaimplementacia-smemice-euf). Osobitne požadujeme 
správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, 
povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné 
prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť 
v dokumentácii pre územné a stavebné rozhodnutie. Uvedenej pripomienke sa 
nevyhovuje

Rámcová smernica o vode bola prebratá do slovenskej legislatívy, konkrétne do zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a následne do vykonávacích predpisov. Dodržiavanie a rešpektovanie 
platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd je záväzné pre spracovateľa projektovej 
dokumentácie.

Projektová dokumentácia neuvažuje odber podzemnej vody a vypúšťanie vyčistených 
splaškových odpadových vôd do podložia. Vody z povrchového odtoku z parkoviska (v počte 9 
miest) budú pred vypustením do podložia čistené v odlučovači ropných látok.

Posúdenie vplyvu dokončeného projektu na stav vôd v predmetnej lokalite bude možné až po 
realizácii výstavby. Z uvedeného dôvodu správa o hospodárení s vodou nebude súčasťou 
projektovej dokumentácie pre vodoprávne povolenie

záväznáprávneje

11) Zároveň Vás v súlade s § 23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie 
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami 
uplatnených pripomienok, t.j.

- Koordinačná situácia
Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so 
stanoviskom príslušného orgánu podľa § 140c ods. 2 Stavebného zákona

- Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenie 
Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby

- Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia 
podľa § 16 Vodného zákona
Sprievodná správa týkajúca sa naplnenie požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 
klimatické pomery stavby a zapracovania Adaptačnej stratégie

Uvedenej podmienke sa nevyhovuje. § 23 ods. 1 Správneho poriadku hovorí o nazeraní do 
spisov. Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy
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možno zásadne iba v prítomnosti zamestnanou správneho orgánu. O využití práva nazrieť do 
spisu by mal správny orgán urobiť záznam obsahujúci údaje o tom, kto do spisu nazrel, ktorý 
zamestnanec bol prítomný pri nazeraní do spisu a čas, kedy došlo k nazretiu do spisu. Zasielanie 
časti PD v súlade so zákonom o autorských právach orgán štátnej vodnej správy nevykonáva. 
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Liptovský 
Mikuláš, bol stanovený termín miestneho zisťovania a termín nahliadnutia do podkladov.
Zároveň požiadavka preukázania dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia nie 
je predmetom vodoprávneho konania.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť 
o vydanie vodoprávneho povolenia a zistil, že uskutočnením stavby ani jej budúcim užívaním 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania.

Podanie bolo doplnené dňa 5.11.2018, 16.11.2018.
Správny poplatok podľa položky 60, písm. G) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený vo výške 400, - €.
Na základe horeuvedených skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

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 rozhodne Okresný úrad Žilina, oddelenie opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, pokiaľ bol vyčerpaný riadny opravný prostriedok 
v rámci správneho konania.

Tng. MiroslävPotančok
vedúci odboru

Doručuje sa
L Miroslav Dančík, 1. mája 1203/134, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. BK staving, s.r.o., Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Mgr. Zita Žiaranová Kollárova 1928/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
6. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
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7. Ing. Viera Brestovská, Bobrovec 402, 032 21 Bobrovec
8. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava

Vlastníci susedných nehnuteľností - doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:
1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH, 

ŠSOPaK
2. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
3. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krásku 3/834, 921 80 

Piešťany
7. Správa ciest ŽSK, Technicko správny úsek pre región Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 

Liptovský Mikuláš
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
9. Energetel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie 

slobody 6, 810 05 Bratislava
11. Slovenská správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
12. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica
15. Železnice SR Bratislava, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
16. Stošice, a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
17. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný úrad, Kollárova 2, 031 01 

Liptovský Mikuláš

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a 
správneho orgánu. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, kterého sa to 
týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto Liptovský Mikuláš
2 0 12 20180 5 12 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby Otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Ý MIKULÁŠMESTO UPTOV!
IRADMl
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