
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsU/URaSP 2018/4776-03/TBo V Liptovskom Mikuláši: 06.09.2018

Stavebník: Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:
SO 01 - SO 10 - Bytové domy a KO 01 - KO 06 - Prístrešky pre kontajnery

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, 
IČO: 36 819 182 podal dňa 27.04.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„SO 01 - SO 10 Bytové domy a prístrešky pre kontajnery“ na pozemkoch pare. č. KN-C 
913, KN-C 914, KN-C 915, KN-C 916, KN-C 917, KN-C 918, KN-C 919, KN-C 920, KN-C 
921/1, KN-C 921/2, KN-C 922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom 
bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský 
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 11.04.2017.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 
stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „SO 01 - SO 10 Bytové domy a prístrešky pre kontajnery“ umiestnená na 
pozemkoch pare. č. KN-C 913, KN-C 914, KN-C 915, KN-C 916, KN-C 917, KN-C 918, 
KN-C 919, KN-C 920, KN-C 921/1, KN-C 921/2, KN-C 922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. 
Palúdzka sa podľa § 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona

povoľuje.
Druh a účel povoľovanej stavby: Bytové domy

Popis povoľovanej stavby :
Zástavba bude riešená ako komplex 10-tich 5-podlažných bytových domov. Objekty sú 

koncepčne navrhnuté ako identické v závislosti od umiestnenia - priestorovo zrkadlené. 
Osadené sú v dvoch radoch pozdĺž navrhovanej komunikácie.

Objekty bytového domu o rozmeroch 15 x 15 m sú navrhované ako kubické hmoty 
s plochými strechami s maximálna výška zástavby 16 m.
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Väčšia časť bytov bude riešená ako jedno a dvojizbové byty s orientáciou na východ, 
západ a juh. V južnej časti zástavby sa budú nachádzať väčšie nadštandardné byty na 
1.nadzemnom podlaží s terasami a vlastnými predzáhradkami. V severnej časti zástavby sa 
budú na l.NP nachádzať komerčné priestory (občianska vybavenosť).

Prístup k objektom bude z novo-navrhovanej obslužnej komunikácie. Hlavné vstupy do 
objektov sú navrhované vždy do severovýchodnej strany z navrhovaných peších chodníkov.

Navrhované objekty budú pripojené na navrhované inžinierske siete (rozvody vody, 
splašková a dažďová kanalizácia, elektrická energia).

Priestory bytových domov budú vykurované primáme elektrickým priamo-výhrevným 
podlahovým vykurovaním.

Objektová skladba povoľovanej stavby :
SO 01 - SO 10 - Bytové domy
KO 01 - KO 06 - Prístrešky pre kontajnery

Technické údaje povoľovanej stavby :
- Bytový dom

- zastavaná plocha
- obostavaný priestor
- počet bytov
- úžitková plocha
- obytná plocha bytov

- 240,00 m2

- 3600,00 m3
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- 919,00 m2 '

- 683,00 m2

max pôdorysný rozmer objektu bytového domu je 15 x 15 m
max. navrhovaná výška objektu bytového domu je + 16,000 m od kóty ± 0,000;
t.j. úroveň podlahy l.NP, terén je - 0,300 m

Projektovú dokumentáciu vypracovali:
Ing. arch. Pavel Bobák, CsC. - architektonicko-stavebné. riešenie, Ing. Michaela Míšová - 
tepelno-technické energetické posúdenie; Ing. Nadežda Brziaková - riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby; Ing. Marián Gottschall - statický posudok stavby; Ing. Jana Hybenová - 
zdravotechnika, vzduchotechnika, chladenie; Ing Juraj Vavro - vodovodné prípojky, 
kanalizačné prípojky splaškové a dažďové; Ing. Dušan Šlauka - elektroinštalácia, ochrana pred 
bleskom, slaboprúdy, elektrické vykurovanie

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:
pozemky pare. č. KN-C 913 až KN-C 924 v k. ú. Palúdzka - zastavané plocha a nádvoria

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF : - nie je potrebný

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- stavby budú umiestnené podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii v situácii 

spracovanej na podklade katastrálnej mapy; ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zmeny nesmú 
byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby :
- stavby bude umiestnené na pozemkoch pare. č. KN-C 913, KN-C 914, KN-C 915, KN- 

C 916, KN-C 917, KN-C 918, KN-C 919, KN-C 920, KN-C 921/1, KN-C 921/2, KN-C 
922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. Palúdzka
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Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska :
- napojenie na komunikačnú sieť:

- obytnou zónou Palúdzka je vedená sústava obslužných miestnych komunikácií funkčnej 
triedy C1 až C3. Hlavný vstup do bývalého priemyselného areálu bol po Žuffovej ulici, 
ktorá je tvorená miestnou komunikáciou premennej šírky 4 - 7 m, so zúženiami na jej 
začiatku a konci. Ďalšie možné vstupy k bývalému priemyselnému areálu sú po uliciach 
Glejárska a Budovateľská. Z dôvodu optimalizácie dopravy bude realizovaný 
jednostranný peší chodník na ulici Glejárskej.

- dopravné riešenie obytnej zóny ponúka dva vstupy do územia, hlavný - obojsmerný v 
strednej časti územia (z ulice Glejárskej) a jeden podružný - jednosmerný vo východnej 
časti (Žuffova ulica)

- zásobovanie pitnou vodou:
10 Bytových domov bude zásobovaných samostatnými vodovodnými prípojkami DN 
50 dl. 198 m napojenými na navrhované vodovodné rady DN 100 dl. 416 m

- novo-navrhovaný vodovod sa napojí na tri koncové vetvy verejného vodovodu 
nachádzajúce sa na okraji riešeného územia (lxDNIOO, 2xDN80)

- na prevádzkovanie vodovodných radov: odvzdušňovanie, odkalovanie a vypúšťanie sú 
navrhnuté 2 podzemné hydranty DN80 a 1 nadzemný hydrant DNI00.

- splaškové odpadové vody:
- z riešeného územia (10 bytových domov) budú odvádzané samostatnými kanalizačnými 

prípojkami DN 200 dl. 218 m do splaškovej stoky „A“ PVC DN 300 a následne do 
naprojektovanej Čerpacej stanice „Za Luhami“ v mieste za týmto účelom 
naprojektovanej spojovacej kanalizačnej šachty.

- z čerpacej stanice budú prečerpávané výtlačným potrubím PE DN 100 do verejnej 
kanalizácie. Na kanalizačných prípojkách budú osadené revízne šachty a na splaškovej 
stoke ŽB prefabrikované kanalizačné šachty DN 1000. Splašková stoka „B“ gravitačná 
(bezpečnostný prepad čerpacej stanice) DN 300 zabezpečuje prietok splaškových 
odpadových vôd počas prípadných havarijných situácií do verejnej kanalizácie 
(dlhodobé výpadky el. energie a pod.)

- odkanalizovanie dažďových vôd
- bude zabezpečené dažďovou kanalizáciou PVC DN 400 dl. 283 m cez kanalizačné 

prípojky PVC DN 200 dl. 284 m z bytových domov, rekreačnej vybavenosti a uličných 
vpustí do vodného toku Váh cez výpustný objekt. Na dažďovej kanalizácii budú 
osadené ŽB prefabrikované kanalizačné šachty DN 1000.

- Čistenie dažďových vôd z ciest a parkovísk bude zabezpečené centrálne v novo- 
navrhovanom odlučovači ropných látok (ORL), železobetónový odlučovač ropných 
látok pozostáva z dvoch podzemných nádrží obdĺžnikového tvaru, s následným 
vypúšťaním vôd z povrchového odtoku cez výpustný objekt do vodného toku Váh.

- napojenie na elektrickú energiu
- pre jednotlivé objekty Obytného súboru HBV BELLA VISTA Palúdzka - Sever bude z 

novovybudovanej kobkovej trafostanice.
- NN rozvody budú rozvedené zokruhovanými podzemnými káblami
- z jednotlivých istiacich a rozpojovacích skríň SRx (HASMA) budú napojené spoločné 

elektromerové rozvádzače umiestnené vo výklenku každej bytovky, alebo na voľne 
stojacom mieste pre iné objekty
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- ochrana pred bleskom
- bude v zmysle súborov STN EN 62305-1,-2, a -4. V prípade bytoviek mrežová, 

prípadne kombinovaná bleskozvodná sústava, pre každý objekt samostatne - vodičom 
FeZn o priemere 8mm, vedeným na podperách pre príslušný druh krytiny.

- Vodiče budú zvedené na podperách do príslušného podkladu cez skúšobné svorky na 
novovybudované tyčové, prípadne prednostne základové uzemňovače. Ochrana pred 
atmosférickým prepätím televíznych a smerových antén umiestnených na streche 
budovy bude v zmysle STN 342820.

- vykurovanie
priestory bytových domov budú vykurované primáme elektrickým priamo-výhrevným 
podlahovým vykurovaním.

- príprava TÚV
- bude riešená lokálne v každom byte (elektrický zásobníkový ohrievač/kompaktný 

zásobník + tepelné čerpadlo vzduch-voda/prietokový ohrievač)

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
a ochrany zdravia, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, najmä 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržať :
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia
STN 73 0818 Požiarna bezpečnosť stavieb - obsadenie objektov osobami
Vyhl. č. 288/2000 Z. z. o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavby.
Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu 
stanovené zák. č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.
Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím 
lehoty výstavby ojej predĺženie.

Spôsob uskutočnenia stavby:
Stavba bude realizovaná dodávateľsky a stavebník je v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného 
zákona povinný do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámiť identifikačné údaje 
dodávateľa stavby.

Pred začatím stavby alebo jej zmeny musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a 
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 
geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z 
hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hľadiska architektúry :
- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na 

stavbe /§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona/,
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- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
ŠSD,

- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej 
stavby, - na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí 
dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia,

- stavebník je povinný na stavbe umiestniť štítok, na ktorom uvedie názov stavby, dodávateľa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo 
a dátum stavebného povolenia,

- stavebník musí dbať, aby sa vykonávanými prácami čo najmenej rušilo užívanie susedných 
pozemkov. Po skončení prác je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, ak to 
nie je možné alebo hospodársky účelné, je povinný poskytnúť jeho vlastníkovi náhradu. 
Náhrada škody sa rieši podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka); rozhodovanie o náhrade škody nie je v kompetencii stavebného 
úradu,

- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb 
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii,

- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,

- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie,

- požadované hodnoty požiarnej odolnosti musia vyhovovať skutočným hodnotám požiarnej
odolnosti dokladovaných certifikátmi preukázania zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z.
a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - skutočné požiarne
odolnosti stavebných konštrukcií predložiť ku kolaudácii.

- vjazd a výjazd motorových vozidiel musí byť zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu komunikácie. Prípadné znečistenie je povinný odstrániť vlastník stavby 
(stavebník) na vlastné finančné náklady bezodkladne.

- podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydané mestom Liptovský Mikuláš pod 
č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
11.04.2017 ostávajú v platnosti.

Stavba môže byť kolaudovaná až po právoplatnej kolaudácii inžinierskych sietí, 
sadových úprav, oplotenia a prístupových komunikácií (vnútro-areálových 
komunikácií a spevnených plôch + stavebné úpravy a realizácia chodníka pre 
chodcov, ul. Glejárska)

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
- pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych

sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných 

nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov 
susedných nehnuteľností, taktiež pri výstavbe nezhoršovať podmienky bývania a užívania na 
priľahlých pozemkoch a stavbách s ohľadom na prístupovú komunikáciu a jej odvodnenie.

- odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby viesť tak, aby nedochádzalo k 
zamokrovaniu susedných nehnuteľností.

- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
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Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a mesta :
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva súhlasí vo vyjadrení č. OÚ-LM-OSZP 2018/001966-002- 
MA zo dňa 31.01.2018 za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s 
platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou.

2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o 
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, 
mobilné zariadenie na zhodnocovanie 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.

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

Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., vo vyjadrení č. 869/2018/MH zo dňa 13.02.2018
súhlasí s týmito pripomienkami:
1. Napojenie na plánované rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude možné 

až po ich vodohospodárskej kolaudácii a odovzdaní LVS, a. s., Liptovský Mikuláš do 
prevádzky.

2. Na základe uvedenej potreby vody LVS, a. s., na každú vodovodnú prípojku dodá a 
namontuje vodomer 420 s trvalým prietokom Q3 10 m3/h.

3. Požadované množstvo vonkajšej požiarnej vody (12,0 l/s) z verejného vodovodu je možné 
zabezpečiť len z dvoch odberných miest a s použitím požiarnych čerpadiel.

4. Pri realizácii NN rozvodov a prípojok, vonkajšieho osvetlenia, sadových úprav a oplotenia 
žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle 
zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na 
každú stranu. Križovanie sietí žiadame realizovať v zmysle platných STN.

5. V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzujeme právo vstupu na pozemok za 
účelom odpisu, kontroly resp. výmeny vodomeru.

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vo vyjadrení pod č. 4300041257 zo dňa 02.03.2018:
s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. Y záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú
2. Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN STN a platných zákonov. 

SSE-D zabezpečí v zmysle platnej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu 
elektroenergetického zariadenia potrebného na napojenie objektov na elektrinu. Pre 
napojenie Vašich odberných miest je potrebné vybudovanie nového 
elektroenergetického rozvodného zariadenia (ďalej len ERZ). Vysokonapäťového 
zemného kábla (ďalej len VNK), distribučnej trafostanice (ďalej len DTS), 
nízkonapäťového zemného kábla (ďalej len NNK) a osadenie rozpojovacích skríň PRIS

3. Odovzdávacie miesto bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej 
lokalite po vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSE-D, Bod odovzdania 
NN rozpoj ovácie skrine PRIS . Presné umiestnenie istiacej skrine potrebnej pre 
pripojenie odberného miesta bude zrejmé po vypracovaní projektovej dokumentácie zo 
strany SSE-D. Vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia SSE-D je vedené 
pod akciou SW: LM-9483 a pozostáva z nasledovných krokov:
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a) Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so 
žiadateľom o pripojenie
b) Uhradenie pripoj ovacieho poplatku zo strany odberateľa (za úhradu pripoj ovacieho 
poplatku sa považuje pripísanie pripoj ovacieho poplatku na účet SSE-D)
c) Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D pre 
vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod)
d) Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, 
prípadne oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia
e) Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D
f) Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+ kolaudačné rozhodnutie
Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: "Vyjadrenie k bodu a 
podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení".

4. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In =120x(3x25) 
Ampér.
Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od 
vydania právoplatného stavebného povolenia alebo vydania súhlasného stanoviska k 
ohláseniu drobnej stavby.

5. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) 
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku, združený RE pred 
každou b.j.. 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 intemetovej stránke www.sse-d.sk.

6. Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D potrebného na pripojenie 
odberného miesta je potrebné predložiť do SSE-D na schválenie projektovú 
dokumentáciu (ďalej PD) NN prípojky, ( samostatne pre každú b.j.)z dôvodu kontroly a 
odsúhlasenia konkrétneho bodu pripojenia Vášho odberného miesta k novej distribučnej 
sústave SSE-D. Bez odsúhlasenia PD NN prípojky zo strany SSE-D nebude možné 
pripojenie na odber elektriny

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. 
priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

Mesto Liptovský Mikuláš , útvar hlavného architekta dňa 13.03.2018:
Mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, útvar hlavného architekta, na základe 

posúdenia Vašej žiadosti konštatuje, že predložená projektová dokumentácia stavby “Obytný 
súbor BELLA VISTA, Palúdzka Ševeľ , Liptovský Mikuláš, spracovaná Ing. arch. Pavlom 
Bobákom, CSc., Liptovský Mikuláš, ktorá navrhuje výstavbu bodových bytových domov s 5 
nadzemnými podlažiami, vonkajšie osvetlenie, areálové rozvody a prípojky NN, komunikácie a 
spevnené plochy, sadové úpravy a oplotenie na pozemkoch p.č. KN C 913-924 k.ú. Palúdzka, 
nie je v rozpore s územným plánom mesta Liptovsky Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č.7/2010/VZN dňa 
16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov. Stavba sa nachádza v 
urbanistickom bloku „ obytné územie s prevahou bytových domov“. Maximálna výška 
zástavby v predmetnom bloku je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy je 
maximálne je 50 %.
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Prevládajúcim funkčným využitím tohto blokuje formujúce prostredie charakteristické 
viacpodlažnou zástavbou prevažne obytných budov a významným podielom poloverejného 
prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy 
zelene z plochy pozemku je stanovený na 20 %. Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej 
vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia obchodu, služieb, školstva, 
zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie, plochy upravenej zelene,...

Prípustné je funkčné využitie vhodne dopĺňajúcé prevládajúci charakter prostredia 
zariadeniami zvyšujúcimi jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného 
prostredia. Neprípustné je funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými 
nárokmi alebo vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu okolitého obytného prostredia.

Potrebný počet parkovacích stání podľa platných STN je zabezpečený na vlastnom
pozemku.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ZP a dopravy, odd. cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev vo vyjadrení poď č. MsÚ/ŽPD-2018/05017-02/MVy
zo dňa 19.03.2018 súhlasí s vydaním stavebného povolenia s pripomienkami a to :
1. Pred realizáciou stavebných prác do miestnych komunikácií je stavebník povinný v súlade s 

§ 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadať mesto Liptovský Mikuláš v požiadať mesto 
Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv. 
rozkopávkové povolenie). K žiadosti je je potrebné priložiť právoplatné povolenie stavby, 
vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a 
odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného značenia.

2. V PD žiadame upraviť umiestnenie parkovacích miest vyhradených pre osoby so ZŤP - 
premiestniť vyhradené parkovacie miesta do blízkosti vchodov do bytových domov. 
Uvedené bolo pripomienkované už v projekte pre územné rozhodnutie.

3. Upozorňujeme že kolaudačné rozhodnutie na komunikácie a spevnené plochy nesmie byť 
vydané pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia na podmienenú investíciu 
stavby „Chodník pre chodcov Palúdzka - ul. Glejárska“, k. ú. Palúdzka.

4. Upozorňujeme že zmena organizácie v predmetnej lokalite musí byť vykonaná pred 
vydaním kolaudačných rozhodnutí na komunikácie a spevnené plochy. Pred vydaním 
kolaudačného rozhodnutia stavby je stavebník povinný v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, po predchádzajúcom súhlase dopravného 
inšpektorátu o určenie trvalého dopravného značenia. K žiadosti je potrebné pripojiť okrem 
vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj overenú projektovú dokumentáciu 
vypracovanú odborne spôsobilou osobou.

5. V lokalite umiestnenia 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.

6. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade 
v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
v odbornom stanovisku pod ev. číslom 0010-01/30/18/BT/OS/DOK zo dňa 19.01.2018:
Pri Inšpekcii vykonanej dňa 19.01.2018 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Z predloženej projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť zábradlia (chýba popis a 
kóty)
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2. Z projektovej dokumentácie nie je možné posúdiť, či je navrhnutá primeraná zábrana pri 
oknách na schodišti, pod ktorým je voľný vonkajší priestor hlbší ako 0,5 m s parapetom 
menším ako 0,85 m v zmysle § 31 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto odborné stanovisko:
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení
nedostatkov uvedených v bodoch 1 a 2.
Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.
Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Technické zariadenie výťah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 
235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z. Pri uvedení na trh a do 
prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. TUV SUD Slovakia 
s.r.o. ako notifikovaná osoba NB-1353 môže vykonať posúdenie zhody výťahu podľa 
nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č, 22/2017 Z. z.

Upozornenie:
Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej vnútornej komunikácie musí byť znížený 
na 20 mm podľa príl. 1 ods. 1.2.1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. (v projekte je 50 
mm).
Z predloženej projektovej dokumentácii nie je zrejme ako je riešený bezpečný prístup 
na všetky úrovne strechy pre ich kontrolu, údržbu a opravu podľa STN 73 1901.
Loggia o pôdorysnej ploche väčšej ako 5,0 mz má byť odvodnená do dažďového 
odpadného potrubia v zmysle § 29 ods.5 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Zariadenie detského ihriska pred uvedením na trh a do prevádzky je potrebné použiť 
postup posudzovania zhody podľa § 4 a § 7 nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z. 
Posúdenie zariadenia vykonáva autorizovaná osoba, ktorou je napr. TU V S0D Slovakia
s. r. o.

- Vstupné dvere do stavby môžu byť zasklené až od výšky 400 mm alebo musia byť 
zasklené nerozbitným sklom podľa prílohy č!. 1.6.2. vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 
(chýba popis).

- Pre prístup do šachiet musí byť dodržaná STN EN 14396 (pevné rebríky do vstupných 
šácht) alebo pri stúpadlových rebríkov STN 73 3282 (oceľové rebríky). Pri použití 
vyrovnávacieho prstenca nebude dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty.

- Povrch stupňov má byť opticky odlíšený od povrchu podest tak, aby 
kde schodišťové rameno začína a kde končí podľa čl. 36 STN 73 4130.

- V projekte je citovaný neplatný predpis (vyhl. SÚBP aSBÚ č. 374/1990 Zb„ vyhl. 
MPSVR SR č. 718/2002 Z. zr, vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z. z., STN 72 1006).

bolo zrejmé

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš vyjadrením pod 
č. ORHZ-LMl-1000-001/2017 zo dňa 28.12.2017 súhlasí bez pripomienok.

K stavbe sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva súhlasí vo vyjadrení č. OÚ-LM-OSZP 2018/001966-002-MA zo dňa 
31.01.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
štátnej vodnej správy súhlasí vo vyjadrení č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS 2018/001967-2/Mk zo dňa 
12.03.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., vo vyjadrení č. 869/2018/MH zo dňa 
13.02.2018; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vo vyjadrení pod č. 4300041257 zo dňa 
02.03.2018; Mesto Liptovský Mikuláš , útvar hlavného architekta dňa 13.03.2018; Mesto 
Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. cestnej dopravy, pozemných komunikácií a
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verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č. MsÚ/ŽPD-2018/05017-02/MVy zo dňa 
19.03.2018; TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská 
Bystrica v odbornom stanovisku pod ev. číslom 0010-01/30/18/BT/OS/DOK zo dňa 
19.01.2018; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš 
vyjadrením pod č. ORHZ-LM1-1000-001/2017 zo dňa 28.12.2017; Ministerstvo obrany SR zo 
dňa 13.01.2016; SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ 
Piešťany zo dňa 12.12.2017

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 
zmysle § 52 ods.l zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych 
nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : - neboli uplatnené

Odôvodnenie :
Stavebník Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, IČO: 

36 819 182 podal dňa 27.04.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„SO 01 - SO 10 Bytové domy a prístrešky pre kontajnery“ na pozemkoch pare. č. KN-C 913, 
KN-C 914, KN-C 915, KN-C 916, KN-C 917, KN-C 918, KN-C 919, KN-C 920, KN-C 921/1, 
KN-C 921/2, KN-C 922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté 
stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský 
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 11.04.2017.

Stavebný úrad po doručení a posúdení žiadosti o stavebné povolenie oznámil formou 
verejnej vyhlášky dňa 27.06.2018 začatie stavebného konania a súčasne upustil od ústneho 
pojednávania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo 
doručené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Súčasne ich upozornil, 
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia a 
o začatí spojeného územného a stavebného konania, inak sa na ne neprihliadne.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a § 8 
vyhl. č. 453/2000 Z. z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy 
a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 
neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 43d, § 43e a § 48 až 52 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia 
slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a obce boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 
bránili povoleniu stavby.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou je 
schválený platný územný plán mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť
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16.12.2010 súčinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov v urbanistickom bloku „ 
obytné územie s prevahou bytových domov“. Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku 
je 5 nadzemných podlaží a index zastavanej plochy ie maximálne je 50 %.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. 
č. 532/2002 Z.z..

Vlastníctvo preukázané :
výpis z listu vlastníctva č. 5690 k.ú. Palúdzka zo dňa 11.01.2018 
výpis z listu vlastníctva č. 4788 k.ú. Palúdzka zo dňa 11.01.2018
zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Telink spol s.r.o. IČO 00 652 385 a Bella Vista 
s.r.o., IČO 36 819 182 zo dňa 21.03.2018
dohoda o prevzatí záväzku územného rozhodnutia medzi Telink spol s.r.o. IČO 00 652 385 
a Bella Vista s.r.o., IČO 36 819 182 zo dňa 30.06.2017

Správny poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov:
- podľa položky 60 písmeno a) ods.2 = 200 € x 10 = 2000 € (bytové domy)
- podľa položky 60 písmeno e) ods.5 = 50 € x 6 = 300 € (prístrešky)

Poučenie:
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní 
odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš, prostredníctvom Spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, 
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Vó>
<P

! fíci ji CO

u v &v „%. S% •#;ó- Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

(/provs\Ú

Doručuje sa
Č vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, 

ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej 
vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené 
v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. 
Posledný deň tejto lehoty' je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť 
súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
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Na vedomie
- Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie

- úsek ŠSOH, úsek ŠVS, úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany,

Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,

Podtatranského 25, 031 41 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- SPP - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01 01 Žilina
- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, útvar hlavného architekta,

Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš

VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
VYVESENÁ DŇA; 0 7 09 2018
ZVESENÁ DŇA:
PODPIS: 2 2 09 2018

MESTO LIPTOV^KYlv‘,ľ 
MESTSKY Ú f)A D 

031 42 L PTO' MIKU!
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