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Číslo: OU-LM-OSZP-ŠVS - 2018/4238 - 3 / Mk V Liptovskom Mikuláši: 18. 05.2018

VEC
SKDD, s.r.o., Gajova 4, Bratislava, IČO: 48 290 823 - návrh na vydanie vodoprávneho 
povolenia na vodnú stavbu „Urbár Demänová - zóna pod Demänovskou horou - SO 01 
Vodovod - plnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková
kanalizácia, SO 05 - Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa“ k.ú. Demänovská Dolina, k.ú.
Pavčina Lehota, k.ú. Demänová a povolenie na osobitné užívanijeMrd - odber podzemných vôd 
zo studne . MESTSKÝ ÚRAD 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

/VEREJNÁ VYHLÁŠKA/ - 7 -06- 2018
Č. záznamu: J

Lpjjffll Č. spisu:

Rozhodnutie
Prílohy: V> bašuje:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa§ 5 zákona č. 525/ 2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 120 stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti SKDD, s.r.o., Gajova 
4, Bratislava, IČO: 48 290 823 a po vykonanom vodoprávnom konaní rozhodol takto:

I.
povoľuje

podľa § 21 ods. 1, písm. b) bod č. 1 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) spol. SKDD, 
s.r.o., Gajova 4, Bratislava odber podzemných vôd zo studne pre stavbu „Urbár Demänová - 
Zóna pod Demänovskou horou“ nasledovne:

A.) Množstvo odberu podzemných vôd zo studne (na polievanie);

Qrok. = 360 m3 /rok
(cca 180 dní v roku - vegetačné obdobie)

Qp. = 2000 l/deň = 0,023 l/s

B.) Podmienky povolenia odberu podzemných vôd:

1. Odoberaná podzemná voda zo studne bude využívaná ako úžitková na 
polievanie vegetácie.
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2. Zabezpečiť meranie odoberaného množstva podzemných vôd zo studne a viesť 
evidenciu o odbere.

3. Povolenie na odber podzemných vôd sa vydáva do 31. 05. 2028.

II.
povoľuje

podľa § 26 ods. 4 zákona 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 §-u 66 stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov spoločnosti SKDD, s.r.o., Gajova 4, Bratislava, IČO: 
48 290 823 vybudovať vodnú stavbu „Urbár Demänová- Zóna pod Demänovskou horou - SO
01 Vodovod - plnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková
kanalizácia, SO 05 - Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa“ k.ú. Demänovská Dolina, k.ú. 
Pavčina Lehota, k.ú. Demänová na území vymedzenom územným rozhodnutím č. SU-894/2017- 
04/Vi zo dňa 04. 10. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2017, ktoré vydala Obec 
Demänovská Dolina.

Účel a popis vodnej stavby:

Stavba rieši inžinierske siete pre územie Rekreačnej zóny pod Demänovskou horou v dvoch 
lokalitách. Lokalita I. - Polyfunkčný dom s vybavenosťou + 3 objekty typu „dependance“. V II. 
lokalite - 20 rekreačných objektov.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 - Vodovod - plnenie vodojemu
SO 02 - Vodojem
SO 03 - Vodovod
SO 04 - Splašková kanalizácia
SO 05 - Tlaková kanalizácia
SO 06 - Studňa

Zásobovanie pitnou vodou - Navrhovaná lokalita bude zásobovaná pitnou vodou 
z existujúceho vodovodu DN 250.

SO 01 Vodovod - plnenie vodojemu:

Vetva - PV: DN 100, SafeTech RC, PE 100RC/Wavin/, PN 16, PAS 1075, dí 532,00 m

Redukčná šachta - podzemná, železobetónovej konštrukcie o rozmeroch 2,40x4,60x1,80 m 
so vstupným otvorom 0,8x0,8 m. Do telesa šachty budú privedené 3x potrubie , 2 x DN 250 a 1 x 
DN 100. Na odbočovacom potrubí /pre plnenie vodojemu/ sa zrealizuje rezerva pre napojenie
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vodovodnej prípojky pre existujúci objekt /vo vlastníctve obce Dem. Dolina/. V šachte bude 
osadená vodomerná zostava na meranie spotreby vody pre tento objekt.

Zásobná nádrž pitnej vody - podzemná, vodotesná, železobetónovej konštrukcie 
o rozmeroch 3,0x2,0x1,80 m so vstupným otvorom 0,6x0,8 m. Prevádzkový objem cca 8,80 m3. 
Do telesa nádrže budú privedené 2x potrubie , 1 x DN 100 a 1 x DN 80.

podzemná, železobetónovej konštrukcieArinatúrna šachta /umiestnenie ATS/ 
o rozmeroch 3,0x2,0x1,80 m so vstupným otvorom 0,8x0,8 m. Do telesa šachty budú privedené 2x 
potrubie, 2x DN 100. V armatúrnej šachte bude umiestnená ATS s armatúrami na sacom aj 
výtlačnom potrubí, ďalej chemické hospodárstvo na dezinfekciu vody. Nad armatúrnou šachtou 
bude vybudovaný nadzemný murovaný objekt. Vstup do nadzemného objektu bude cez vchodové 
dvere oproti, ktorým bude vybudované okno. Na priľahlých stenách nadzemného objektu budú 
umiestnené otvory na odvetrávanie vlhkosti / z ATS/. Nadzemná časť bude prestrešená sedlovou 
strechou. Vykurovanie elektrickým ohrievačom.

SO 02 - Vodojem:

Vodojem - podzemný objekt, ktorý sa skladá z armatúrnej komory a dvoch samostatne 
stojacích nádrží o objeme 2 x 25 m3. Nádrž bude mať kruhový tvar s priemerom 2, 40 m, dí. 6,70 
m. Armatúrna /strojná/ komora - samostatne stojaci jednopodlažný objekt, rovnakej konštrukcie 
ako vodojem. Priemer armatúrnej komory 2, 40 m, vstup bude cez vstupné uzamykateľné dvere 
/90/. V armatúrnej komore sa bude nachádzať elektro rozvádzač, nádržka s chlórom, hasaci 
prístroj, elektrický ohrievač. Vstup do mokrej komory vodojemu bude z vnútornej strany 
artmatúrnej suchej komory vodojemu cez poklop, priemer 0,80 m - uzamykateľný. Jedná sa 
o trvalú stavbu. Odvetranie z obidvoch vodojemov bude cez potrubie DN 100 - vyvedené do 
armatúrnej komory, odtiaľ smerom von nad strop - terén.

SO 03 - Vodovod:

Celá vodovodná sústava bude zložená zo štyroch vodovodných vetiev, vetva „A,B,C,D“. 
VETVA„A“ DN 100, SafeTech RC, PE 100RC/Wavin/, PN 16, PAS 1075, dí 
VETVA“B“ DN 100, SafeTech RC, PE 100RC/Wavin/, PN 16, PAS 1075, dí 
VETVA“C“ DN 100, SafeTech RC, PE ÍOORC/Wavin/, PN 16, PAS 1075, dí 
VETVA“D“ DN 100, SafeTech RC, PE 100RC/Wavin/, PN 16, PAS 1075, dí

412.00 m
180.00 m
353.00 m
46.00 m

dí 991,00 mSPOLU

VETVA“C“ bude hlavná vetva DN 100, ktorá bude vedená od nového vodojemu smerom do 
riešenej lokality, kde bude potrubie prepojené s ďalšími navrhovanými vetvami „A,B,D“. Všetky 
navrhované vetvy vodovodu budú ukončené nadzemným požiarnym hydrantom, ktoré budú slúžiť 
ako vzdušníky. Na vetve „A“ - lx podzemný požiarny hydrant - slúžiť ako kalník. Celkovo sa 
bude nachádzať 5 ks nadzemných a~l ks /PH2/ podzemný požiarny hydrant. Na vetve „C“ bude 
osadená nová vodomerná šachta a armatúrna šachta. Na navrhovanom potrubí vodovodu sa budú 
nachádzať odbočky pre pripojovacie vetvy pre jednotlivé budúce objekty - 26 ks.
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Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd - sa navrhuje novým potrubím splaškovej 
kanalizácie zloženej z 5 kanalizačných stôk, Stoka „A,B,C,D,E“.

SO 04 - Splašková kanalizácia:

STOKA“A“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 200, dí. 
STOKA“B“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 250, dí. 
STOKA“B“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 200, dí. 
STOKA“C“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 250, dí 
STOKA“C“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 200, dí 
STOKA“D“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 250, dí 
STOKA“D“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 200, dí 
STOKA“E“ WAVIN KG 2000 PP, SN 10. DN 200, dl.

145.00 m 
115,00m
147.00 m

30.00 m
144.00 m
142.00 m
204.00 m
73.00 m

dí 1000,00 mSPOLU

Objekty na kanalizácii

Šachty splaškovej kanalizácie, betón, DN 1000.....
Sedimentačná kanalizačná šachta, betón, DN 1000
Brzdiaca šachta, PP, WAVIN, DN 1000................
Kanalizačná revízna šachta, PVC, DN 400............

.25 ks
2 ks
6 ks

26 ks

SO 05- Tlaková kanalizácia + čerpacia stanica:

V najnižšom mieste v riešenej lokalite je navrhnutá nová čerpacia stanica „ČS“, ktorá bude 
splaškové odpadové vody prečerpávať do existujúceho potrubia splaškovej kanalizácie, v blízkosti 
existujúcej ČOV Pavčina Lehota.

Čerpacia stanica (ČS) sa navrhuje betónovej vodotesnej konštrukcie, vnútorný priemer 
2 000 mm, svetlá vnútorná výška 3 860 mm. Pôdorys ČS kruh. Poklop ČS okrúhly, betónový 
1050 x 800 mm. Na vstup obsluhy do ČS bude slúžiť nerezový rebrík. Potrubné rozvody v ČS 
budú nerezové. Výtlačné potrubie bude nerezové, prírubové spoje, dimenzie DN 100. V ČS budú 
umiestnené dva kolové čerpadlá. Celý objekt ako aj areál ČS bude oplotený. Hneď vedľa ČS bude 
osadený prevádzkový objekt, v ktorom bude umiestnený elaktrorozvádzač a rôzne nástroje 
a pomôcky pre servis ČS. Šachta pre prečerpané splaškové vody je riešená ako železobetónová, 
obdĺžnikový pôdorys, vnútorné rozmery - 1 200 x 1 200 mm s výškou 1 800 mm. Výtlačné 
potrubie tlakovej kanalizácie bude dimenzie DN 100, HD-PE, PN 10. Na trase výtlačného 
potrubia kanalizácie sa budú nachádzať 5 ks vzdušníkové (kontrolné - rozmeru 1, 20 x 1, 20 x 
1, 80 až do výšky 2, 60 m ) šachty „VS“ na odvzdušnenie potrubia a jeho čistenie.

Vodomemá šachta pre meranie odvedených splaškových vôd z ČS je riešená ako 
železobetónová , obdĺžnikový pôdorys, rozmery 1 200 x 1 200 mm s výškou 1 800 mm. Vstup do 
šachty cez komín, vybavený poklopom 600 x 600 mm - ťažký liatinový pojazdný. Pre zostup do 
vodomernej šachty sa osadia kovové stúpačky.

Výtlačné potrubie sa bude realizovať prevažne výkopom. Trasu potrubia od vzdušníkovej 
šachty VS 3 po vzdušníkovu šachtu VS4 sa navrhuje realizovať riadeným pretlakom, nakoľko 
v tomto úseku sa nachádzajú podzemné vedenia (2x vodovod, 2x telekomunikačný kábel , cesta 
11/584) navrhované potrubie je vhodné aj na pretlak bez chráničky. Celkovo sa jedná o dĺžku cca 
36 m. Na strane šachty VS3 sa zrealizuje štartovacia jama, na strane VS4 sa zrealizuje koncová 
jama.
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Potrubie bude križovať aj vodný tok Demänovka - potrubie osadené v oceľovej chráničke 
DN 200 resp. DN 300, v dí. 30 m - prekop. Chránička bude pod vodným tokom umiestnená 
v hĺbke min. 1 20 m - od dna po vrch chráničky.

Potrubie bude križovať existujúce hydromelioračné potrubie. V tomto úseku na každú 
stranu min. 1 m s presahom bude potrubie osadené v oceľovej chráničke.

Navrhované potrubie tlakovej splaškovej kanalizácie križuje inžinierske siete - 2x vodovod, 
2x telekomunikačný kábel, cestu 11/584, vodný tok Demänovka, potrubie hxdromeliorácií, 
plynovod,, potrubie splaškovej kanalizácie.

STOKA -TK, DN 100, SAfe Tech RC, PE 100 RC, PN 10 PAS 1075, dl 
PVC hladké hrubostenné , SN 8, DN 150, dí.............................................

426,00 m 
. 3,00 m

Objekty tlakovej kanalizácie

Čerpacia stanica.........................................
Vodomerná šachta......................................
Vzdušníková /kontrolná/ šachta.................
Prevádzkový objekt....................................
Kanalizačná revízna šachta, PVC, DN 400

1 ks
1 ks
5 ks
1 ks
1 ks

Prípojka NN a meranie spotreby el. energie

Ide o napojenie rozvádzač RČ pre čerpanie v čerpacej stanice zo skrine SR2.1 č. 47. Riešenie 
vychádza z návrhu vnútorných rozvodov objektu - technológie, istič je navrhnutý typ B/3/LPN - 
25 A, napájacie vedenie tvorí nový zemný kábel CYKY-.T 4x1 0.

Trasa „A“ - skr. SR2.1 č. 47 - 2E2RP, celková trasa vedenia je 2,0 m 
Trasa „B“ - skr. 2E2RP - skr. RČ, celková trasa vedenia je 26,0 m

SO 06 - Studňa

V areáli výstavby chatiek bude umiestnená vŕtaná studňa. Vrtná časť bude priemeru 125 
mm, hĺbka cca 32 m, priestor vrtu od 28 - 32 m je kalník. V mieste vrtu sa osadia betónové skruže 
DN 1000, kruhového priemeru, ktoré obsahujú oceľové poplastované stúpadlá. Šachta bude 
uzavretá liatinovým poklopom. Vo vnútornom priestore šachty bude osadené ponorné čerpadlo 
„WILO“. Na výtlačnom potrubí vo vnútornom priestore šachty bude osadený vodomer 
s vodomernou zostavou na meranie skutočne odčerpanej podzemnej vody zo studne. Tesne nad 
výstupom potrubia z vrtu bude osadená redukcia z DN 32/DN 25. Celá zostava bude dimenzie DN 
25. Po redukcii bude osadený guľový ventil, filter, indukčný vodomer Sensus, spätná klapka.

1. Podmienky povolenia:

1.1 Stavebníkom vodnej stavby je: SKDD, s. r. o., so sídlom: Gajova4, 811 09 Bratislava, 
IČO: 48 290 823.

1.2 Vodoprávne povolenie platí dva roky od právoplatnosti rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ 
v tejto lehote nezačne s výstavbou.

1.3 Pri realizácii stavby dodržať príslušné STN, predpisy a záväzné ustanovenia pri styku s 
inžinierskymi sieťami. Je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení. Pri stavebných prácach dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
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1.4 Požiadať správcov o vytýčenie ich podzemných vedení priamo v teréne a rešpektovať ich 
stanoviská.

1.5 Vodná stavba sa povoľuje ako dočasná v zmysle nájomných zmlúv o nájme pozemku 
a zmluvy o podnájme pozemku, uzavretých medzi prenajímateľom Pozemkové spoločenstvo 
URBAR Demänová a nájomcom SKDD, s.r.o., Gajova 4, Bratislava.

2. Povinnosti stavebníka:

2.1 Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny projektu, ktoré by bolo potrebné realizovať 
počas výstavby.

2.2 Po ukončení vodnej stavby odstrániť prebytočný stavebný materiál a terén dať do pôvodného 
stavu.

2.3 Po ukončení vodnej stavby „Urbár Demänová - zóna pod Demänovskou horou - SO 01 
Vodovod - vlnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková
kanalizácia, SO 05 - Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa “ požiadať o kolaudáciu vodnej 
stavby.

Ostatné pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
splatnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň 
nadväzujúce vyhlášky.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
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 stavebných odpadov) 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. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto 
zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MZP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ 
nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za 
odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK

Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 
predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.
Prípadný nevyhnutný výrub drevín je nutné riešiť v zmysle §-u 47 ods.3 a §-u 48 zákona 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p.
Upozorňujeme, že nie je povolené dovážať do predmetného územia zeminu z iných lokalít, 
ani zeminu na úpravu terénu a podobne, kvôli možnému rozšíreniu inváznych druhov rastlín 
pri manipulácii so zeminou. Na rekultiváciu plôch rozrušených výstavbou použiť len 
prebytočnú zeminu z výkopových prác.
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Zemné práce vykonať tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo 
k pôdnej erózii. K osevu použiť len autochtónne /pôvodné/ druhy tráv. V prípade výskytu 
inváznych druhov rastlín ( ako napr. zlatobyľ kanadská/Solitago canadensis/, netýkavka 
žliazkatá /Impatiens glandufilera/, pohánkovec japonský /Falopia japonica/ a iné.) je 
vlastník pozemku povinný realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu (§7b 
ods.3 zákona 543/2002 Z.z.).
Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený 
v predloženej projektovej dokumentácii stavby a to vrátane koordinácie prejazdu 
stavebných mechanizmov a to tak, aby nedošlo k zásahom a narušeniu hydricko- 
terestrického biokoridoru Demänovka a genofondovej plochy „Mokrade okolia Pavčinej 
Lehoty“.
Nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine. Prípadnú zeminu z výkopov 
použiť na terénne úpravy.
Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových (hydrický 
biokoridor Demänovka) a podzemných vôd.

Okresný úrad Liptovsky Mikuláš, pozemkový n lesný odbor

Pri výkope ryhy pre uloženie inžinierskych sietí v k.ú. obce Demänovská Dolina a Pavčina 
Lehota na dobu kratšiu ako jeden rok s vrátením PP do pôvodného stavuje potrebné :
1. / PP použiť len v odsúhlasenom rozsahu podľa spracovaného projektu stavby a bilancie skrývky 
a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých 
poľnohospodárskych pozemkoch.
2. / Pri zemných prácach oddelene manipulovať s kultúrnou vrstvou pôdy od ostatnej pôdy a túto 
použiť na spätné zahumusovanie. Skrytý humusový horizont až do doby jeho použitia uložiť 
o celkovom objeme 87,40 m3 na nezastavanej časti pozemku pare.č. C KN 2957/273 až 276, 
2957/280 až 282, 2957/311, 2957/288, 2957/285-286, 2957/317, 2957/2, 2957/169, 860, 2957/246 
a 3006 a ošetrovať tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu a odcudzeniu.

PP uviesť do pôvodného stavu do konca mája 2019. Dodržať spracovanú bilanciu skrývky 
humusového horizontu PP pre zábery kratšie ako jeden rok na predmetnú stavbu.

3. / Začatie stavebných prác ohlásiť vlastníkom a užívateľom PP a ich vykonávanie realizovať so 
súhlasom vlastníkov a užívateľov PP.

4. / Ohlásiť tunajšiemu úradu ukončenie použitia PP, vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu.

5. / V prípade, že ak by pri realizácii stavby bol nutný trvalý alebo dočasný záber PP /po dobu 
dlhšiu ako 1 rok / je investor povinný požiadať orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.
6. / Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK č. 2/2018/123/tsú-58 zo dňa 12. 02.2018 
a stanovisko OD1 ORPZ LM č. ORPZ-LM-027/2018 zo dňa 28. 02. 2018.-
Počas prác dôjde k zásahu do cestného telesa, takže bude nutné v súlade s §-om 8 zák. č. 
135/1961 ZB. po predchádzajúcom súhlase Dl požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne 
užívanie cesty č. 11/584 príslušný cestný správny orgán.
V prípade, že počas prác dôjde k obmedzeniu cestnej premávky, bude nutné pred 
realizáciou stavebných prác v súlade s §-om 7 zák. č. 135/1961 Zb. po predchádzajúcom 
súhlase Dl požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku ciest príslušný cestný 
správny orgán.
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V súlade s §-om 11 zák. č. 135/1961 ZB. je potrebné požiadať o vydanie povolenia 
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty príslušný cestný správny orgán.

SCŽSK Technicko-správny úsek pre región Liptov, Liptovský Mikuláš

Po posúdení predloženej dokumentácie predkladáme podmienky:

A. užívania jestvujúceho napojenia na cestu 11/584 v ckm 51,210

• je potrebné vypracovať projekt zmeny V DZ /ZDZ/ v uvedenej lokalite

B. pre uloženie tlakovej kanalizácie do telesa cesty 11/584:

I. prípojka bude križovať cestu 11/584 v ckm 51,440 pretlakom cestného telesa na 
parcele CKN 3027/9, k. ú. Demänovská Dolina druh pozemku: zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorú nie je založený list vlastníctva.

II. Majetkovým správcom cesty 11/584 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je 
Žilinský samosprávny kraj. Stavebný objekt je navrhnutý na osadenie do cestného 
telesa; po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom sa 
vlastník prípojky zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

III. Podmienky pre realizáciu stavby:

1) Štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo cestný pozemok min. 1,0m od cestného 
telesa t.j. 1,0m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty svahu

2) Prípadný výkopový materiál bude uložený mimo cestné teleso, vozovka cesty bude 
priebežne čistená

3) tlaková kanalizácia bude uložená v schválenej hĺbke kolmo na os vozovky a do chráničky, 
ktorá bude presahovať min. 1,0m za hranicu cestného pozemku

4) Po položení tlakovej kanalizácie bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu 
s obnovením odvodnenia cestného telesa

5) Stavebník pred začatím prác v telese cesty 11/584 požiada v zmysle §-8, Zák. 
č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán,
ktorému spolu so svojou žiadosťou predloží aj toto naše vyjadrenie.

Všeobecné podmienky pre realizáciu stavebných prác v telese cesty:

6) Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa schémy DZ 
odsúhlasenej OR PZ ODI L. Mikuláš

7) Práce v telese cesty požadujeme vykonať v období apríl - september bežného roka

8) Záručná lehota na stavebné práce v telese cesty je 60 mesiacov odo dňa písomného 
prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie. Počas trvania záručnej 
doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté 
v dôsledku zásahu do telesa cesty.
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9) Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ŽSK, p. Vyšný - 
tel. 0918 370 176, ktorý po ukončení prác písomne prevezme stavebný úsek cesty. Pokiaľ 
stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budú považované 
stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť!

10) Odo dňa zásahu do telesa cesty do termínu písomného prevzatia stavebného úseku cesty 
medzi stavebníkom a zástupcom SC ŽSK sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom. 
Stavebník preberá zodpovednosť za všetky škody vzniknuté tretím osobám z titulu 
stavebnotechnického stavu cesty.
Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty. 

SC ZSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty 11/584 na čas nevyhnutne potrebný 
pre uloženie kanalizácie do telesa cesty a vykonanie stavebných úprav cesty 11/584 po 
zásahu.

Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši - Okresný dopravný inšpektorát

Práce je potrebné realizovať v čo najkratšom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá 
bezpečnosť a plynulosť na dotknutej komunikácií.
Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR 
č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež 
v súlade s STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/.
Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI Liptovský Mikuláš, 
tel.: 0961 453 511 alebo 0961 453 510.
Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením 
zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť 
dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej a to najmä 
zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo 
umiestnením.
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť trvalé a dočasné 
dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo 
verejný záujem.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš

S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

1. Pred napojením areálového vodovodu žiadame na zásobnom potrubí pod vodojemom vybudovať 
centrálnu vodomermi šachtu, v ktorej bude osadený fakturačný vodomer pre areálový vodovod.

2. So zaústením odpadového potrubia z vodojemu do areálovej kanalizácie a následne cez ČS do 
verejnej kanalizácie nesúhlasíme.
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3. Do projektovej dokumentácie žiadame doplniť projekt 3-fázovej NN prípojky pre redukčnú 
šachtu, projekt hygienického zabezpečenia vody (chlórovanie) na vodojeme, elektrické rozvody 
a riadiace systémy pre diaľkové ovládanie redukčnej šachty, automatickej tlakovej stanice pitnej 
vody, vodojemu s napojením na centrálny dispečing. Pri spracovaní projektu je potrebné 
spolupracovať s vedúcim vodárenského dispečingu. Kontakt: Ing. Sechovec, č. t. 0905 850 718.

4. Upozorňujeme, že LVS, a. s., nezabezpečí vonkajšiu potrebu požiarnej vody pre navrhovaný 
areál a ani kvalitu pitnej vody a tlakové pomery podľa platnej legislatívy v areálovom vodovode.

5. Upozorňujeme, že všetky šachty a objekty musia byť zabezpečené uzamykateľnými vstupmi.
6. Trasu výtlaku odpadových vôd a následne gravitačnej kanalizačnej prípojky žiadame navrhnúť 

mimo oploteného areálu ČOV Pavčina Lehota.
7. Pretože stavba vodovodu a kanalizácie je v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vodnou 

stavbou upozorňujeme, že musí byť povolená rozhodnutím OÚ ZP.
8. V súbehu navrhovaných inžinierskych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo 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.

9. 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.

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

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

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

13. 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 
investora.

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

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

16. Ku kolaudačnému konaniu musí stavebník zabezpečiť zriadenie vecného bremena v prospech 
LVS, a. s., na pozemkoch, na ktorých budú uložené navrhované potrubia a objekty. Zriadenie 
vecného bremena je potrebné vyznačiť na LV vlastníka pozemku.

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

v

V prípade že, prevádzkovateľom CS odpadových vôd s výtlakom bude LVS, a. s., žiadame
splnenie týchto pripomienok:

1. Vetvy „A“ a „B“ splaškovej areálovej kanalizácie žiadame pred vstupom do ČS zaústiť do jednej 
sedimentačnej šachty, t. j. vtok do ČŠ bude len jeden spoločný. Na vtoku do ČS je potrebné 
osadiť usmerňovaciu prepážku.

2. Bránu pre vstup do areálu ČS žiadame situovať tak, aby bol možný príjazd ťažkou kanalizačnou 
technikou pred samotný objekt čerpacej stanice a nie pred prevádzkový objekt. Stĺpiky na
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vstupnej bráne je potrebné previazať spoločným betónovým základom a v celom oplotenom 
areáli ČS odpadových vôd položiť dlažbu.

3. Indukčný prietokomer osadený vo vodomernej šachte odpadových vôd žiadame prepojiť káblom 
s vyhodnocovacou jednotkou a tú umiestniť v prevádzkovom objekte. Pre prípad zatopenia 
vodomernej šachty je potrebné dno vyspádovať smerom k ČS a prepojiť potrubím vodomemú 
šachtu s ČS.

4. Do projektovej dokumentácie žiadame doplniť elektrické rozvody a riadiace systémy pre 
diaľkové ovládanie čerpacej stanice odpadovej vody s napojením na centrálny dispečing. Pri 
spracovaní projektu je potrebné spolupracovať s vedúcim vodárenského dispečingu. Kontakt: 
Ing. Sechovec, č. t. 0905 850 718.

5. Všetky šachty a objekty musia byť zabezpečené uzamykateľnými vstupmi a ku všetkým 
objektom, šachtám a aj šachtám na výtlaku z ČS odpadových vôd musí byť zabezpečený prístup 
ťažkou kanalizačnou technikou.

SVP, s.p., OZ Piešťan, SPHV Ružomberok

Po preštudovaní projektu dávame ako správca vodného toku nasledovné stanovisko:

Križovanie toku rozkopávkou
pri križovaní toku je nutné navrhnuté potrubie v oceľovej chráničke uložiť do 
chráničky okrem celej dĺžky križovania aj cez uvedené ochranné pásmo toku,

- chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť 
stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržbu 
toku,

- k výkopu ryhy a kontrole uloženia potrubia (pred zasypaním ryhy), ako aj k splneniu 
podmienok tohto vyjadrenia požadujeme prizvať zástupcu SVP š. p. - Ing. E. Ševcovú, 
tel: 0903/806 382, ktorý o kontrole vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie 
a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo 
strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., ako správca dotknutého toku nebude 
zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi kanalizácie pri výkone opráv 
a údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením,

- po uložení kanalizácie dno a svahy opevniť lomovým kameňom na dĺžke 2,0 m od osi 
chráničky na obe strany, pričom hmotnosť jednotlivých kameňov odporúčame cez 500 
kg. Ku kontrole zrealizovaného opevnenia prizvať Ing. E. Ševcovú a riadiť sa jej 
pokynmi,

- podzemné kanalizačné vedenie, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch 
vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR 
NEBAGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ 
kanalizácie zabezpečí ich neodkladnú obnovu,
dodržanie uvedeného ochranné pásma toku sa týka aj osadenia vzdušníkovej šachty V S
5,
realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase 
znížených prietokov,
neuskladňovať stavebný materiál v blízkosti toku,
po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach 
geodeticky zamerať miesto križovaní toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na 
Správe povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu
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vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: 
mariana.zihlavnikova@svp.sk.
projekt skutočného vyhotovenia (aj v digitálnej forme - dxf, dng, dgn) požadujeme 
neodkladne po ukončení prác odovzdať na stredisko Liptov,
v prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými 
požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu 
podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie 
kanalizácie do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej 
prevádzkovateľ,
v prípade, že uložené kanalizačné potrubie bude v budúcnosti kolidovať s technickým 
riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami 
realizovaným na toku, zabezpečí prevádzkovateľ kanalizácie bezodplatné preloženie 
v požadovanom termíne,
v prípade, že počas výstavby a prevádzkovania kanalizácie dôjde k vzniku škôd na 
majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., 
nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody 
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znení neskorších predpisov,
správca toku si Vás z doterajších skúseností dovoľuje upozorniť, že koryto toku nie je 
dostatočné na odvádzanie povodňových prietokov, takže priľahlé územie toku na 
ktorom budú umiestnené šachty VS 4 aVS 5 budú preliate a môže dôjsť k ich 
poškodeniu,
v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. a jeho novelizácie je pred začiatkom stavebných prác 
ich dodávateľ povinný spracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý musí 
odsúhlasiť na SVP, š.p., OZ Piešťany a nechať schváliť príslušným Okresným úradom,

K začatiu, priebehu a ukončeniu prác na križovaní toku je potrebné prizvať zástupcu 
SVP, š.p., stredisko Liptov Ing. E. Sevcovú a riadiť sa jej pokynmi.

Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň 
je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

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 Slovak 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 Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
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podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Ján Babál, jan.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. je 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 figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 
68 zákona č. 351/201 lZ.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 polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
týmto upozorňujeme žiadateľa 
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez intemetovú 
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 čimiosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 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.
15. Prílohy k vyjadreniu:

• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie odna

SPP - Distribúcia, a. s.. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

V záujmovom území sa nachádza STL plynovod DN 200 oceľ
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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 sídle SPP-D ('www.spp-distribucia.sk).

2. 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.

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 
Činností 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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú 
Stranu 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.

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 na tel. 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 
povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,-€. Poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon.

13. Stavebník je povinný pri realizácii 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 (TPP) najmä TPP 700 02.

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných pásiem.

15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
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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 a pod.

Okresné riaditeľstvo HaZZLiptovský Mikuláš

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok.1.

Krajský pamiatkový úrad Žilina

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov mincí alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému

v

úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny 
až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.
Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s vybudovaním inžinierskych sietí 
písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý 
vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu 
možných archeologických nálezov.

1.

2.

Stredoslovenská - distribučná, a.s. Žilina

SSD s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú 
podzemné NN vedenia a skrine. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať 
ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných 
noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
2. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 
vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení 
potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a.s. 
Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči 
určený pracovník SSD, a.s.
3. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako 
odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa v 
majetku SSE-D - skriňa SR č.l 147.
4. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In =3x25 Ampér.
5. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 
251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky - zapojenie do skrine , Vám zabezpečí výlučne SSD 
po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po 
zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
6. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom 
minimálne AYKY-J4Bxl6mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený 
na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Pre zaistenie vykonateľnosti technického 
pripojenia elektrického prívodu ku odovzdávaciemu miestu definovanému v bode 5. tohto 
vyjadrenia je potrebné, aby bol elektrický prívod realizovaný s maximálnym prierezom vodičov 
AYKY/ CYKY -J4Bx35mm2.
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Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom 
na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému 
súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť 
splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred rozvádzačom merania RE musí 
byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy 
z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce 
na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať, Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v 
zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete v dokumente 
“Zásady merania PDS” na našej internetovej stránke www.ssd.sk.

Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje 
žiadateľ na vlastné náklady, pričom je povinný rešpektovať “Všeobecné podmienky k 
vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD, a.s.)” zverejnené na www.ssd.sk.

Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu 
zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.

Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSD, po splnení všetkých podmienok 
tohto vyjadrenia a vybudovaní a označení elektrického prívodu vrátane RE v súlade s " 
Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)" je potrebné predložiť do SSD:

• „Cestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného 
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné 
prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk , a ku ktorému 
bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej 
prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu 
z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. 
a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je 
odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

Po predložení a odsúhlasení dokladov uvedených v bode 10. bude potrebné uzatvoriť 
Zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybratým dodávateľom elektriny, ktorý následne 
požiada SSD o montáž elektromera pre Vaše odberné miesto. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je 
možné zahájiť dodávku elektriny.

7.

8.

9.

10.

11.

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad

Mesto Liptovský Mikuláš súhlasí s uložením NN prípojky pre stavbu „Rekreačná zóna 
pod Demänovskou horou“ v k.ú. Demänová.

1. Uloženie NN prípojky v k.ú. Demänová nie je v rozpore s platným územným plánom 
mesta Liptovský Mikuláš.

2. Upozorňujeme na skutočnosť , že na susedných pozemkoch , v susedstve zo západne 
strany stavby „Rekreačná zóna pod Demänovskou horou“, bolo vydané na rekreačné 
objekty v k.ú. Demänová vrátane napojenia na inžinierske siete. PD stavby „Rekreačná 
zóna pod Demänovskou horou“ je potrebné zosúladiť s týmto vydaným povolením.

Technická inšpekcia , a.s., Bratislava - pracovisko Banská Bystrica

1. Splniť všetky pripomienky z odborných stanovísk zo dňa 28. 2. 2018 a z 26. 3. 2018.
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3. Všeobecné ustanovenia:

3.1 Súčasťou vodoprávneho povolenia je projektová dokumentácia overená na vodoprávnom 
konaní, ktorú vypracoval Ing. Maroš Salva autorizovaný stavebný inžinier evidenčné číslo 
4964 * 12, 11/2017.

3.2 Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní od 
výberového konania oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením adresy a 
doložením zmluvy o dielo a stavebného dozora.

3.3 Rozpočtový náklad stavby 494 000.- €.
3.4 Ukončenie vodnej stavby do 36 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

4. Majetkoprávne vzťahy:

Vodná stavba „Urbár Demänová - zóna pod Demänovskou horou - SO 01 Vodovod - 
vlnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková kanalizácia, SO 05 -
Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa“ sa bude realizovať v k.ú. Demänovská Dolina na 
pozemkoch parcelné č. KN-C 2957/2, 3027/9. 3056/6, 860, /169, /246, 1261J 269,/ 270,/ 272,/ 
273,/ 274,/ 275,/ 276,/ 280,/ 281,/ 282,/ 283,/ 284,/ 285,/ 288,/ 289,/ 292,/ 296,/ 297,/ 298,/ 306,/ 
311,/ 317,/ 330, k.ú. Pavčina Lehota na pozemkoch parcelné číslo: KN-C 2569/2, KN-C 3006, 
KN-C 3967, KN-C 3993.
Vlastnícky vzťah preukázaný :

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s obcou Demänovská Dolina, zo dňa
zo dňa 13. 01. 201716. 01. 2017. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s obcou 
Pavčina Lehota zo dňa 19. 01. 2017. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
s Ľubicou Okoličányovou, Pavčina Lehota 151. 2x Zmluva o nájme pozemku uzatvorená medzi 
prenajímateľom Pozemkové spoločenstvo URBÁR Demänová a nájomcom SKDD, s.r.o., Gajova 
4, Bratislava zo dňa 02. 05. 2017., zo dňa 04. 05. 2017 a dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku 
zo dňa 04. 05. 2017. Zmluva o podnájme pozemku uzavretá medzi prenajímateľom Pozemkové 
spoločenstvo URBÁR Demänová a nájomcom SKDD, s.r.o., Gajova 4, Bratislava zo dňa 23. 02. 
2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - neboli uplatnené.

Rozhodnutia orgánov štátnej správy a obce:

Obec Demänovská Dolina - územné rozhodnutie č. SÚ - 894/2017-04/Vi zo dňa 04. 10. 
2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11. 2017.

1.

Odôvodnenie
Stavebník SKDD, a.s., Gajova 4, Bratislava, IČO: 48 290 823 požiadala podaním zo dňa 

26. 03. 2018 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej vodnej
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správy o povolenie vodnej stavby „Urbár Demänová - zóna pod Demänovskou horou - SO 01 
Vodovod - vlnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková
kanalizácia, SO 05 - Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa“ k.ú. Demänovská Dolina, k.ú. 
Pavčina Lehota, k.ú. Demänová a povolenie na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd 
zo studne.

Stavebník ku konaniu predložil predpísanú projektovú dokumentáciu, doklad o uhradení 
správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov: 400,00.- € a 
všetky potrebné doklady pre vydanie vodoprávneho povolenia na hore citovanú vodnú stavbu, 
taktiež Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. č. SÚ-894/2017-04/Vi zo dňa 04. 10. 2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2017, ktoré vydala Obec Demänovská Dolina.

Ďalej predložil stanoviská a vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy: 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH zo dňa 13.02. 2018, 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK zo dňa 22.02. 
2018, Okresného úradu Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 23.03. 2018, 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 08. 
03. 2018, Okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa 06. 03. 2018, LVS, a.s., 
Liptovský Mikuláš zo dňa 20. 04. 2018, Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 02. 03. 2018, 
Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš zo dňa 31. 08.
2017. SVP, š.p., OZ Piešťany , SPVH, J. Jančeka 36, Ružomberok zo dňa 09. 03. 2018. SC ŽSK, 
Technicko - správny úsek pre región Liptov, Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš zo dňa 12. 02.
2018. OR PZ v Liptovskom Mikuláši, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 28. 02. 2018. 
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina zo dňa 26. 04. 2018. SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava zo 
dňa 27. 02. 2018. Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 11. 08. 2017. Technická inšpekcia, a.s., 
Bratislava, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 28. 02. 2018 a 26. 3. 2018.

Orgán štátnej vodnej správy k uvedenej žiadosti začal vodoprávne konanie a na deň 03. 05. 
2018 stanovil ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou.
Účastníci konania na miestnom šetrení nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať na 
vodnú stavbu stavebné (vodoprávne) povolenie.

Na vydanie povolenia na odber podzemnej vody pre potreby polievania vegetácie vychádzal 
orgán štátnej vodnej správy z hydrotechnických výpočtov projektu stavby.

Na základe výsledku vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že 
realizáciou vodnej stavby „Urbár Demänová - zóna pod Demänovskou horou - SO 01 Vodovod - 
vlnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková kanalizácia, SO 05 -
Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa“ nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

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

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zákona 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 rozhodnutí rozhodne Okresný úrad Žilina - odbor opravných prostriedkov.
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Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, pokiaľ bol vyčerpaný riadny opravný prostriedok 
v rámci správneho konania.

K
'Ing. Miroslav Potančok

vedúci odboru

Doručuje sa:

1. SKDD, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
2. Obec Demänovská Dolina - Obecný úrad Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský 

Mikuláš
3. Obec Pavčina Lehota - Obecný úrad 71, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Lľ Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
5. Pozemkové spoločenstvo Urbár Demänová, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Ľubica Okoličányová, Pavčina Lehota 151, 031 01 Liptovský Mikuláš

Účastníkom konania (právnické a fyzické osoby), ktoré majú vlastnícke práva alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných 
nehnuteľností /pozemkov a stavieb/ formou verejnej vyhlášky v zmysle §-u 69 ods. 2 stavebného 
zákona.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v podľa §-u 69 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 v mieste 
obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Demänovská Dolina, obce 
Pavčina Lehota a mesta Liptovský Mikuláš. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným 
spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, ak obec má k nemu prístup, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia.

U M 20180 ] 06 2018
Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

Ĺ//M £ (CZverejnené iným spôsobom,

iviESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKUtÁŠ
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Na vedomie:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. OR PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 32 Bratislava
8. LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. ŠOP SR Správa NAPANT, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica
11. SPP-D, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
12. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
13. SC ŽSK, Technicko-správny úsek pre región Liptov, Pod Stráňami 4. 031 01 Liptovský 

Mikuláš
14. SVP, š.p., OZ Piešťany, SPHV Ružomberok, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
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