
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP 2018/02153-08/ESar
2017/06732

Liptovský Mikuláš: 05.03.2018

TATRA SPC8 s.r.o., (IČO: 44 544 863), Moyzesova 6, 811 05 Bratislava 
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 
Liptovský Mikuláš

Žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Liptovský Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ
VILLAGE, Technická vybavenosť & Bytový dom 
s polyfúnkčným parterom objekt „D“ a objekt „E“ -
SO 01 Miestne komunikácie“.

Stavebník:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník TATRA SPC8 s.r.o., (IČO: 44 544 863), Moyzesova 6, 811 05 Bratislava 
v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 27.10.2017 a doplnil dňa 28.02.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická 
vybavenosť & Bytový dom s polyfúnkčným parterom objekt „D“ + Bytový dom s polyfúnkčným 
parterom objekt „E“ v rozsahu SO 01 Miestne komunikácie na pozemkoch pare. č. KN-C 540/9 
a 869/2 (KN-E 203/799) k. ú. Demänová. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚR a SP 
2017/04104-04/ESar dňa 06.09.2017.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
§ 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po 
preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:

Stavba „Liptovský Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická vybavenosť & 
Bytový dom s polyfúnkčným parterom objekt „D“ + Bytový dom s polyfúnkčným parterom 
objekt „E“ v rozsahu SO 01 Miestne komunikácie na pozemkoch pare. č. KN-C 540/9 a 869/2 
(KN-E 203/799) k. ú. Demänová sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona a § 16 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

povoľuje.
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Miestna komunikácia vetva E:
- obojsmerná, s vozovkou šírky 4,5 m, dĺžka 39,85 m s obratiskom šírky 11,5 m
- napojená na vetvu A

Miestna komunikácia vetva F:
- dvojpruhová, s vozovkou šírky 5,5 m, dĺžka 22,39 m
- napojená na vetvu A
- počet parkovacích stojísk - 11 x 2,5 m x 4,75 m

Miestna komunikácia vetva G:
- obojsmerná, s vozovkou šírky 4,5 m, dĺžka 39,85 m s obratiskom šírky 11,5 m
- napojená na vetvu A

Miestna komunikácia vetva H:
- dvojpruhová, s vozovkou šírky 5,5 m, dĺžka 22,64 m
- napojená na vetvu A
- počet parkovacích stojísk -10 x 2,5 m x 4,75 m

Miestna komunikácia vetva I:
- dvojpruhová, s vozovkou šírky 6,0 m, dĺžka 77,50 m
- napojená na vetvu A
- počet parkovacích stojísk - 5 x 2,5 m x 5,0 m

Konštrukcia komunikácií so živičným krytom:
- betónová dlažba
- kamenivo fr. 4-8 mm
- vibrovaný štrk SV
- štrkodrvina ŠD 31.5

80 mm 
40 mm 

180 mm 
220 mm
520 mmSpolu

Konštrukcia parkovísk s dláždeným krytom:
- betónová dlažba
- kamenivo fr. 4-8 mm
- vibrovaný štrk SV
- geotextília
- fólia FATRAFOL
- geotextília
- štrkodrvina ŠD 31.5____________________

80 mm 
40 mm 

150 mm 
1 mm 

1,5 mm 
1 mm 

200 mm
474 mSpolu

Konštrukcia chodníka s dláždeným krytom:
- betónová dlažba
- kamenivo fr. 4-8 mm
- CBGM C5/6
- štrkodrvina ŠD 31.5____________________

60 mm 
40 mm 

120 mm 
200 mm

Spolu 420 mm
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STN 01 3466 - Výkresy cestných komunikácií
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia
Vyhl. č. 288/2000 o technických požiadavkách na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní
stavby.
Zákon NR SR č. 124/2006 Z . z. - O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
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.

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním. V zmysle ustanovenia § 62 odst.l, písm. 
d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný 
oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych 
predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať 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/,
- 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 tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, 
stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a 
dátum stavebného povolenia,
- zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania ZS 
odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu,
- stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup na susedné pozemky,
- 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.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 
odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :
- pred začatím výkopových prác je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné vedenia
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MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 
po územia, v ktorých držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa 
hnedého.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny
Voči vydaniu stavebného povolenia nemá námietky.
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje: 

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.
V prípade, že na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt inváznych druhov 
rastlín (napr. Solidago canadensis, Impatiens gladulifera, Falopia japonica) a i., s takou 
zeminou nakladať jako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu z dôvodu 
ochrany územia pred šírením nepôvodných inváznych rastlín (§ 14 ods. 1 písm. g)). Všetky 
elektrické prípojky (VN aj NN) viesť zemou.

- Z hľadiska architektonického riešenia objektu navrhujeme z dôvodu zrkadlového efektu 
použiť presklené výplne iba s menej lesklým až matným povrchom.
Doporučujeme tiež používať stavebno-technologické materiály, ktoré eliminujú zrkadliaci 
efekt veľkých presklených plôch z dôvodu ochrany avifauny.

- Na rekultiváciu plôch rozrušených stavebnou činnosťou použiť prednostne prebytočnú 
zeminu z výkopových prác. Navážanie zeminy z iných lokalít sa neodporúča z dôvodu 
možnosti zavlečenia vyššie uvedených inváznych druhov rastlín. Upozorňujeme, že v zmysle 
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na 
vkastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku.

- Nerozširovať záber plôch navrhnutých na stavebnú činnosť nad rámec vymedzený 
v predloženej žiadosti a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov.

- Nevytvárať depóniá výkopovej zeminy vo voľnej krajine.
V prípade, že po ukončení stavebných prác sa bude realizovať sadová výsadba je potrebné 
použiť vhodné druhy drevín a požiadať o súhlas príslušný orgán štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami 
zastavaného územia obce. Zásadne nie je vhodné vysádzať nepôvodné dreviny, kry alebo 
byliny.

- Po ukončení prác dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou zničených plôch s výrazným 
ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP

vydal potvrdenie k navrhovanému projektu v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znp.
Navrhovaný projekt nespĺňa kritériá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.
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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 sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Ján Babál, 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 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 zariadení.
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 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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 na 
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: httnsL/wwvv.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.
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Dopravného značenia:
- na ceste 11/584 bude doplnené trvalé ZDZ a to obojsranným vyznačením napojenia prístupovej 
komunikácie na cestu 11/584 zvislým dopravným značením podľa dokumnetácie zmeny trvalého 
dopravného značenia, odsúhlasenej OR PZ ODI Liptovský Mikuláš na náklady investora. 
Zároveň bude vykonaná zmena osadenia trvalého ZDZ IS IS36a, IS36b v smere od demänovskej 
Doliny,
- miesta osadenia nových ZDZ budú pred preberacím konaním určené za účasti zástupcov SC 
ŽSK a OR PZ ODI Liptovský Mikuláš.

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty. SC ŽSK 
zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty 11/584 na čas nevyhnutne potrebný pre zriadenie 
napojenia a vykonanie stavebných úprav cesty po zásahu do riadneho stavu.

Námietke účastníka konania stavebný úrad vyhovuje v plnom rozsahu.

Odôvodnenie:
Stavebník TATRA SPC8 s.r.o., (IČO: 44 544 863), Moyzesova 6, 811 05 Bratislava 

v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., ul. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš
podal dňa 27.10.2017 a doplnil dňa 28.02.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Liptovský Mikuláš - Demänová, DEMÄNOVÁ VILLAGE, Technická 
vybavenosť & Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt „D“ + Bytový dom s polyíúnkčným 
parterom objekt „E“ v rozsahu SO 01 Miestne komunikácie na pozemkoch pare. č. KN-C 540/9 
a 869/2 (KN-E 203/799) k. ú. Demänová..

Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ÚR a SP 
2017/04104-04/ESar dňa 06.09.2017.

Stavebný úrad po obdržaní a posúdení žiadosti o stavebné povolenie vyzval stavebníka na 
zaplatenie správneho poplatku výzvou pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/07632-02/ESar zo dňa
07.11.2017. Dňa 01.12.2017 výzvou pod č. MsÚ/ÚR a SP 2017/07632-03/ESar vyzval 
stavebníka na doplnenie dokladov a zároveň podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní do doby ich doplnenia stavebné konanie prerušil rozhodnutím pod č. 
MsÚ/ÚR a SP 2017/07632-04/ESar zo dňa 01.12.2017.

Stavebný úrad po doplnení dokladov oznámil dňa 10.01.2018 podľa § 61 ods. 4 stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona začatie 
stavebného konania verejnou vyhláškou a súčasne upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, nakoľko stavebnému úradu sú dobre 
známe pomery staveniska. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo 
dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené prípadné námietky a pripomienky. 
Súčasne ich upovedomil, kde a kedy je možné nahliadnuť do dokladov. V priebehu konania boli 
správnemu orgánu predložené námietky účastníka konania Správy ciest ŽSK Žilina zo dňa
07.12.2017.

Posúdenie vyjadrenia účastníka konania Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja Žilina:
Podmienkam vo veci zriadenia vjazdu na cestu 11/584, dopravného značenia a podmienok pre 
realizáciu stavby stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu a tieto sú zahrnuté v podmienkach 
tohto rozhodnutia.
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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 Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 
súdneho poriadku.

%

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spôsobom (webové 
sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom 
doručenia.

na

c 9 03 2018 2 4 03 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Zverejnené iným spôsobom:.?. (?.{?..
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

MESTSKÝ ÚRAD 
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

0 -2

Odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby

c
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