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Bella Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš - návrh na vydanie vodoprávneho povolenia na 
vodnú stavbu „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever - SO 11 Vvodovod, SO 12 
Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica „Za Lultami“
a povolenie na osobitné užívanie vôd k.ú. Palúdzka.

/Verejná vyhláška/

Rozhodnutie

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 spol. Bella Vista, s.r.o., Školská 10, 
Liptovský Mikuláš a po vykonanom vodoprávnom konaní rozhodol takto:

I.
povoľuje

podľa §-u 21 ods. d/ 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. Bella Vista, s.r.o., 
Školská 10, Liptovský Mikuláš vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (komunikácia) - Obytný 
súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever prečistené na ORL typ KL INTEGRO 125 do vodného 
toku Váh za týchto podmienok:

A. Povolené množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd):

Nakoľko sa jedná o vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z komunikácie - Obytný 
súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever do vodného toku Váh ich množstvo sa nestanovuje.

B. Povolené hodnoty znečistenia vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 
(dažďových vôd):

V ukazovateli NEL (ORL typ KL INTEGRO 125 neprekročiť výstupnú hodnotu 0,5 mg/l vo 
vypúšťaných vodách z povrchového odtoku.

C. Povinnosti producenta odpadových vôd

1. Vykonávať rozbor vypúšťaných vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) 
v bodových vzorkách 2 x do roka v čase prevádzkovania odlučovača ropných látok (t.j.
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pri zrážkovej činnosti). Miesto odberu vzoriek na odtoku z ORL resp. zo šachty ŠVH 
osadenej za ORL.

2. Výsledky rozborov vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) predkladať orgánu 
štátnej vodnej správy vždy k 31. 1. nasledujúceho roka.

II.
povoľuje

podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 66 stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov spol. Bella Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš 
vybudovať vodnú stavbu „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever - SO 11 Vvodovoä, 
SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica „Za Luhami“ k.ú.
Palúdzka.

Účel a popis vodnej stavby:

SO 11 VODOVOD

Navrhovaný vodovod bude pozostávať z vodovodných radov, ktoré sa napoja na existujúce 
vodovodné rady mesta Liptovský Mikuláš.
VODOVODNÉ RADY

dí. 242, 0 m 
dí. 171.0 m

RAD „1“ 
RAD „11“

PE 100RC DN 100, PN10, SDR 17 
PE 100RC DN 100. PN10. SDR 17

VODOVODNÉ RADY PE 100RC DN 100, PN10, SDR17 SPOLU: dí. 413,0 m

RAD „1“

Trasa začína v km 0,000 v mieste existujúceho vodovodného potrubia LT DN 100. Na 
existujúcom potrubí sa realizuje výrez a osadia sa armatúry a tvarovky potrebné na pripojenie 
novonavrhovaného vodovodného radu. V staničení km 0, 015 je navrhnutý nadzemný hydrant 
kalník DN 100 HN1-K. V staničení km 0,044 je aj začiatok novonavrhovaného radu RAD „11“. 
V staničení km 0,200 je navrhnutý nadzemný hydrant kalník DN 100 HN2-K. Trasa končí 
v staničení km 0,242, kde sa pomocou výrezu napojí na existujúci vodovod LT DN 80 a zlikviduje 
sa amortizovaný podzemný hydrant DN 80. Na trase vodovodu sa nachádzajú lomové body LB1 
až LB12. Za účelom napojenia plánovaných bytových domov sa na vodovodnom rade osadia T 
kusy s uzáverom DN 50.

RAD „11“

Od začiatku napojenia na vodovodný rad „RADI“ vedie trasa priamo až do staničenia km 
0,097, kde je navrhnutý nadzemný hydrant - kalník DN 100 HN3-K. nasleduje lomový bod LB1 
v staničení km 0,103 a koniec úseku je v staničení km 0, 171. Na existujúcom potrubí LT DN 80 
sa zrealizuje výrez a osadia armatúry a tvarovky potrebné na pripojenie novonavrhovaného
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vodovodného radu. Za účelom napojenia plánovaných bytových domov sa na vodovodnom rade 
osadia T kusy s uzáverom DN 50

Odkanalizovanie odpadových vôd:

SO 12 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Splašková kanalizácia bude pozostávať z gravitačných splaškových stôk., ktoré sa napoja na 
naprojektovanú stavbu KANALIZÁCIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ „ZA LUHAMI“ a následne 
na verejnú kanalizáciu mesta Liptovský Mikuláš.

SPLAŠKOVÉ STOKY

dí. 176,0 m 
dí. 98.0 m

STOKA „SI“ 
STOKA „S 11“

PVC-HL DN 300 (SN10) 
PVC-HL DN 300 (SNI01

SPLAŠKOVÉ STOKY PVC-HL DN 300 (SN10) SPOLU: dí. 274, 0 m

KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000 5 ks

Kanalizačné šachty sú navrhnuté železobetónové, typové DN 1000 s liatinovým poklopom - 
zaťaženie D (400).

SO 13 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Dažďová kanalizácia z ciest a spevnených plôch bude vyústená do rieky Váh. Tieto vody sa 
budú čistiť v odlučovači ropných látok. Ochrana dažďovej kanalizácie proti spätnému vzdutiu 
z rieky Váh je navrhnutá použitím koncovej spätnej klapky vo výustnom objekte. Pre prípad 
zlyhania je navrhnutá kanalizačná šachta s vretenovým hradítkom, ktorá umožní pri extrémnych 
povodňových stavoch v prípade potreby mechanické uzavretie dažďovej kanalizácie zo strany od 
rieky Váh.

Dažďová kanalizácia bude pozostávať z gravitačnej dažďovej stoky , uličných vpustov, 
výustného objektu, kanalizačnej šachty s vretenovým hradítkom a odlučovača ropných látok.

DAŽĎOVÉ STOKY

dí. 184,0 m 
dí. 150.0 m

PVC-HL DN 400 (SN8) 
PVC-HL DN 300 (SN8)

STOKA „Dl“

dí. 334,0 mDAŽĎOVÉ STOKY

NAPOJENIE ULIČNÝCH VPUSTOV PVC-HL DN 200 (SN8) SPOLU dí. 46,0 m 

KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000
KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000 s vretenovým hradítkom (ŠVH)
ULIČNÁ VPUST (UV)

SPOLU:

6 ks
1 ks

16 ks
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VÝUSTNÝ OBJEKT DN 400 s koncovou spätnou klapkou 
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK KL INTEGRO 125 (ORL)

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK KL INTEGRO 125

1 ks

Pozostáva z dvoch samostatných železobetónových nádrží prepojených potrubím DN 400.

Stavebná časť

železobetónová nádrž z vodostavebného betónu 2x 
dvojvrstvový ochranný náter proti prieniku vody a ropných látok 
vnútorné vystrojenie z nehrdzavejúceho plechu a z plastu 
šachtové liatinové poklopy trieda D 400 kN 
pre osadenie do hĺbok vstupné kanalizačné skruže

Technologická časť

kalová nádrž 
koalescenčný odlučovač 
sorpčný odlučovač

KANALIZÁCIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ČERPACIA STANICA „ZA LUHAMI“

Stavba pozostáva z vybudovania novej čerpacej stanice a príslušenstva na prečerpávanie 
splaškových odpadových vôd z ulice „Za Luhami“ a plánovanej obytnej zóny Palúdzka - sever do 
gravitačnej časti verejnej kanalizácie mesta Liptovský Mikuláš.

Existujúca čerpacia stanica nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti novonavrhovanej 
stavby sa asanuje.

Stavba vzhľadom na svoj rozsah tvorí jeden stavebný objekt a pozostáva z nasledovných 
hlavných častí:

SPLAŠKOVÁ STOKA „A“ GRAVITAČNÁ

dí. 3,0 m 
dí. 5,0 m
dí. 8,0 m

PE100 DN 200, SDR 17, PN10 
PVC-HL DN 300, SN8

SPLAŠKOVÁ STOKA „B“ GRAVITAČNÁ (Bezpečnostný prepad ČS)

dí. 18.0 mPVC-HL DN 300, SN8

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA „T“

dl. 112,0mPE100 DN 100, SDR17, PN10

ČERPACIA STANICA SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VOD „ČS“
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(strojnotechnologická časť, prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia, napojenie na 
dispečing)

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA „ČS“

Elektrická zemná kábelová prípojka pre čerpaciu stanicu ČS di. 15,0 m

VODOVODNÁ PRÍPOJKA „ČS“

dí. 6,0 mPE100DN25, SDR 17.PN10

OPLOTENIE „ČS“

Areál „ČS“ odpadových vôd bude z troch strán (6x6x6m) oplotený oceľovým 
poplastovaným plotom s výškou pletiva 2,0 m, upevneným na oceľových stĺpikoch ukotvených 
v betónových základoch. Štvrtá strana zo strany miestnej komunikácie zostane pre možnosť 
prístupu voľná - umiestnená zábrana 3 ks veľkorozmerových betónových kvetináčov na zeleň.

1. Podmienky povolenia;

1.1 Stavebníkom vodnej stavby je spol. Bella Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš.
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.

1.4 Požiadať správcov o vytýčenie ich podzemných vedení priamo v teréne a rešpektovať ich 
stanoviská.

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 upraviť do 
pôvodného stavu.

2.3 Po ukončení vodnej stavby (SO 11 Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 
Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica „Za Luhami“ požiadať orgán štátnej vodnej 
správy o kolaudáciu stavby s predložením zmlúv o zriadení vecného bremena a kúpnej 
zmluvy.

Ostatné pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií
v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP - úsek SSOH

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie a počas prevádzky stavby nakladať 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a naň naväzujúce vyhlášky.

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

Krajský Pamiatkový úrad Žilina

Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne ohlásiť 
najmenej 5 dní vopred KPU Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou 
obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

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 úradu 
Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 
obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.

TUV SUD Slovakia, s.r.o. pobočka Banská Bystrica

Rešpektovať odborné stanovisko k PD stavby e. č. OOlO-Ol/30/18/BT/OS/DOK z 02. 02. 
2018.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš

Výtlak z čerpacej stanice žiadame zaústiť do revíznej kanalizačnej šachty, z ktorej budú 
odpadové vody gravitačnou splaškovou kanalizáciou napojené na verejnú kanalizáciu.
V bode napojenia je potrebné zriadiť novú sútokovú revíznu šachtu.

V celom oplotenom areáli ČS žiadame položiť dlažbu a pre vstup do areálu osadiť 
dvojkrídlovú bránu minimálnej šírky 4,0 m. Z dôvodu stability brány žiadame pätky 
stĺpikov brány previazať železobetónom.

Kanalizačné revízne šachty je potrebné realizovať s roznášacím betónovým prstencom a 
liatinovým poklopom pre zodpovedajúce zaťaženie.

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 ŽP.

V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného 
vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Ďalšie siete musia byť umiestnené mimo 
tohto pásma ochrany.

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.

Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na existujúci verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci našej spoločnosti na základe 
predloženej objednávky.
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Navrhovaný hydrant na verejnom vodovode žiadame označiť v teréne podľa § 8 zákona č. 
699/2004 Z.z. Je potrebné použiť hydrant s dĺžkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného 
potrubia.

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

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.

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

V prípade, že prevádzkovateľom navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie bude naša spoločnosť, žiadame pred napojením rozšírenia dohodnúť v zmluve 
(resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom podrobnosti 
prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a verejne kanalizácie do prevádzky.

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

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

Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok.

Mesto Liptovský Mikuláš

Pred realizáciou stavebných prác do miestnych komunikácií je stavebník povinný, v súlade 
s §-om 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiadať Mesto Liptovský Mikuláš o vydanie 
rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií /tzv. rozkopávkové povolenie/. 
K žiadosti je potrebné predložiť právoplatné povolenie stavby , vyjadrenie OR PZ ODI 
v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného značenia.

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.
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Akékoľvek zmeny PD odsúhlasiť na mestskom úrade Liptovský Mikuláš, odbor ŽP 
a dopravy, odd. CD, PK a VP.

SVP, š.p., OZ Piešťany

Jedná sa o vodohospodársky významný tok Váh, hydrologické č. poradia 4-21-01, číslo 
v správcovstve: 3.

Vodný tok je v predmetnom území evidovaný na pozemku KN-C 2063/1, druh pozemku - 
vodná plocha, LV č. 1459 (SVP, Š.p.), k.ú. Palúdzka.

Začiatok prác oznámiť Správe povodia horného Váhu Ružomberok.

Pri realizácii výustného objektu sa riadiť pokynmi úsekového technika SPHV Ružomberok 
(Ing. Ševcová/0903 921 707).

Za navrhovaným opevnením výustného objektu požadujeme zrealizovať v šírke min. 1,5 
m z každej strany - kamenný zához z lomového kameňa.

Zeminu, prípadne stavebný materiál umiestňovať mimo ochranného pásma vodného toku 
v šírke min. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze toku.

Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.

Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku z parkovísk a komunikácie žiadame dodržať 
prevádzkový poriadok ORL pre dodržanie garantovanej hodnoty NEL na odtoku 0,5 mg/l.

Miesto vyústenia je potrebné zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných 
objektov v súlade s §-om 48 ods, 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia 
odovzdať aj v digitálnej forme (dxf, dng, dgn...) pri kolaudácii.

Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako 
i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §-u 49 ods. 5 vodného zákona.

Na pozemok vo vlastníctve SVP, š.p., je potrebné do doby kolaudácie vodnej stavby 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore majetku SVP, š.p., OZ Piešťany 
(JUDr. Mojžiš 033/7764405).

Ku kolaudácii vodnej stavby prizvať zástupcu našej organizácie.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

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.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
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číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 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 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.

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.

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.

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.

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.

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

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.

na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od

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

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

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.

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

SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava

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).

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

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.

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.

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, □ stavebník je 
povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov.

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.

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.

Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu.
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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.

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.

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

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

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

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

Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 
Stavebník je povinný dodržať ochranné ä bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §70 a §80: Zákona o energetike.

SSE - Distribúcia, a.s., Žilina

V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN 
vedenia a skrine.

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
č. 251/2012 Z.z. , a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN zemné káblové 
vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť 
uzemňovacej sústavy.

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

Presnú trasu podzemných vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj 
pri prácach v OP v ich bezprostrednej blízkosti , je potrebné bezpodmienečne prejednať postup 
prác na stredisku Údržby Lipt. Mikuláš.
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Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia 
zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 
min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariedení 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

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

3. Všeobecné ustanovenia:

3.1 Súčasťou vodoprávneho povolenia je projektová dokumentácia overená na vodoprávnom 
konaní, ktorú vypracoval Ing. Juraj Vavro autorizovaný stavebný inžinier evidenčné číslo 
0506 *A* 2-2,09/2017.

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.

3.3 Rozpočtový náklad stavby 488 466,- €.
3.4 Ukončenie vodnej stavby do 36 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

4. Majetkoprávne vzťahy;

4.1 Vodná stavba SO 11 Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia 
a Čerpacia stanica „Za Lukami sa bude realizovať v k.ú. Palúdzka na pozemku parcelné 
č. KN-C 913, 920 zastavaná plocha, zapísané na LV 5690, vlastník Bella Vista, s.r.o., Školská 
10, Liptovský Mikuláš. Na pozemku pare. č. KN-C 921/2 zastavaná plocha, zapísana na LV 
4788 , vlastník TELINK, spol. s r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš - predložená zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve uzavretá medzi budúcim predávajúcim a oprávneným Telink, spol. 
s r.o. Školská 10, Liptovský Mikuláš a budúcim kupujúcim Bella Vista, s.r.o., Školská 10, 
Liptovský Mikuláš dňa 21. 03. 2018. Na pozemku pare. č. KN-C 2016 (KN-E 732/1 ) 
zapísaná na LV 5378 v registri „E“, vlastník Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Palúdzka, 
Palúčanská 28, Liptovský Mikuláš - predložená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
Bremena, uzavretá medzi budúcim povinným z vecného bremena Rímsko-katolícka cirkev, 
Farnosť Palúdzka, Palúčanská 28, Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným z vecného 
bremena spol. Bella Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš, dňa 09. 01. 2017. Na 
pozemku pare. č. KN-C 2022 zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 4401, KN-C 2014 (KN-E 
2414) zastavané plochy, zapísaná na LV č. 2990 v registri „E“, vlastník mesto Liptovský 
Mikuláš - predložená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, uzavretá medzi 
budúcim povinným z vecného bremena Mesto Liptovský Mikuláš a budúcim oprávneným 
z vecného bremena Telink, spol. s r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš zo dňa 17. 10. 2017 - 
predložená dohoda o prevzatí záväzku územného rozhodnutia odovzdávajúci Telink, spol. 
s r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš a preberajúcim Bella Vista, s.r.o., Školská 10,
Liptovský Mikuláš zo dňa 30. 06. 2017. Na pozemku pare. č. KN-C 2063/1 vodná plocha, LV 
č. 1459, vlastník (SVP, š.p.) s podmienkou - na pozemok vo vlastníctve SVP, š.p. do doby 
kolaudácie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore majetku SVP, š.p., OZ 
Piešťany.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Bella Vista, s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš, IČO: 36 819 182 požiadala podaním zo 
dňa 09. 05. 2018 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej vodnej 
správy o povolenie vodnej stavby „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever - SO 11 
Vvodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica „Za
Luhami“ a povolenie na osobitné užívanie vôd k.ú. Palúdzka.

Stavebník ku konaniu predložil predpísanú projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie 
č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07. 03. 2017, právoplatné dňa 11. 04. 2017, ktoré 
vydalo mesto Liptovský Mikuláš, doklady k majetko-právnemu vysporiadania vodnej stavby: List 
vlastníctva č. 5690 zo dňa 11. 01. 2018, LV č. 4788 zo dňa 11. 01. 2018 a LV 47 80 zo dňa 11. 01. 
2018, Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve z 21. 03. 2018, Dohodu o prevzatí záväzku územného 
rozhodnutia zo dňa 30. 06. 2018, Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 
09. 01. 2017 a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 951/2016/Práv. zo dňa 
17. 10.2017.

Ďalej predložil stanoviská a vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy: 
Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 13. 03. 2018 a 19. 03. 2018, Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK zo dňa 21. 11. 2017, Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH zo dňa 21. 11. 2017, LVS, a.s. Liptovský 
Mik,uláš zo dňa 14. 12. 2017, SVP, š.p., OZ Piešťany zo dňa 07. 02. 2018 a 26. 04. 2018, OR 
aHaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa 28. 12. 2017, TUV SUD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica zo 
dňa 02. 02. 2018, Krajský Pamiatkový úrad Žilina zo dňa 18. 01. 2016, SSE-Distribúcia, a.s., 
Žilina zo dňa 15. 11. 2017, SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 02. 11. 2017, Slovak Telekom, 
a.s., Bratislava zo dňa 14. 11. 2017.

Orgán štátnej vodnej správy k uvedenej žiadosti začal vodoprávne konanie a na deň 13. 06. 
2018 stanovil ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou.

Účastníci konania na miestnom šetrení nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať 
vodoprávne povolenie na vodnú stavbu. Pripomienky účastníkov konania boli skoordinované a sú 
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe výsledku vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že 
realizáciou vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Pri povolení na nakladanie s osobitnými vodami (vypúšťanie vôd z povrchového odtoku) 
vychádzal orgán štátnej vodnej správy s hydrotechnických výpočtov z projektovej dokumentácie.

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

Stavebníkovi bol predpísaný správny poplatok podľa položky 62 písm./g zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400.-€ (štyristo eur).
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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.

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

V.z.
Ing. Miroslav Potančok

vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Bella Vista, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Palúdzka, Palúčanská 123/28, 031 01 Liptovský Mikuláš 

[A. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
4. SVP, š.p., OZ Piešťany, nábrežie I. Kraska 3/834, 921 80 Piešťany
5. Telink, spol. s r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

Účastníkom konania - vlastníci susedných nehnuteľností /pozemkov a stavieb/ 
formou verejnej vyhlášky v zmysle §-u 42 ods. 2 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §-u 
26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce 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.

/ 8 07 2018
.UJOMVyvesené dňa: Zvesené dňa:

X | rífa 'mvW 1 3 07 2018
Zverejnené iným spôsobom
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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. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPP - D, a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
10. Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP, DaVP - útvar CD, PK a VP
11. TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Rozhodnutie číslo: OU-LM-OSZP-2018/005827 - 3/ Mk 15


