MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsU/URaSP 2018/5073-03/AMi
VLiptovskom Mikuláši: 10.08.2018
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - Vrbica
Nábrežie
v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Sta
ré Mesto - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Stavebné úpravy a nadstav
ba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš - Vrbica Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mi
kuláš - Staré Mesto, podal dňa 14.05.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stav
by „Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“,
ktorá bude umiestnená na pozemku pare.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/42 v katastrálnom
území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovalo žiadosť stavebníka s
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdil
návrh postupom podľa § 37 stavebného zákona.
Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a ods. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
„Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu“,
ktorá bude umiestnená na pozemku pare.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/42 v katastrálnom
území Liptovský Mikuláš, vodovodná a kanalizačná prípojka na pozemku pare.č. KN-C
2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš, prípojka cirkulačnej vody, teplej úžitkovej vody, teplov
odu na pozemku pare.č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš tak, ako je to zakreslené v
situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu tohto
rozhodnutia.
Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Jedná sa o realizáciu stavebných úprav a nadstavbu existujúcej budovy obchodu.
Stavebné úpravy na existujúcej budove budú pozostávať zo zateplenia kontaktným ETICS
systémom z minerálnej vlny, zo stavebných úprav na 2.NP, ktorými budú vytvorené
v pôvodných priestoroch byty a apartmány. Je navrhnutá nadstavba tretieho nadzemného
podlažia nad existujúce 2.NP v ktorej sú navrhnuté apartmány a byty. Objekt bude
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prestrešený drevenou plochou strechou s priehradovými väzníkmi. Súčasťou je realizácia
parkovacích plôch určených pre predmetný objekt celkom 46 ks.
Funkčné a prevádzkové riešenie:
l.PP: schodisko 1, 4 x sklad, chodba (bez zmeny)
1.NP: vstup byty, chodba, schodisko II, vstup - obchody, rampa - zásobovanie, ram
pa- bezbariérová, chodba + schodisko I (ostáva nezmenené)
2.NP: 6 x apartmán, 4 x 3izbový byt, 3 x 2izbový byt, 1 x 1 izbový byt
3.NP: 4 x 3izbový byt, 7 x 2izbový byt, 3 x 1 izbový byt
Stavba bude napojená novými prípojkami vody a kanalizácie na existujúce verejné
rozvody. Elektrické napojenie ostáva pôvodné. Vykurovanie bude existujúce z okrskovej vý
menníkovej stanice tepla z ktorej je teplovodný rozvod vedený až do objektu. Teplá voda bu
de do objektu privedená navrhovanou prípojkou z existujúcej centrálnej výmenníkovej stani
ce, rozvod TUV bude vedený súbežne s rozvodom cirkulačnej vody a vykurovania až do ob
jektu vedený v zemnom kolektore.
Dopravný systém riešeného územia - prístup vozidiel na zásobovanie zostane zachovaný t.j.
v juhovýchodnej časti objektu. Parkovacie a odstavné miesta budú umiestnené na existujúcich
a taktiež novonavrhovaných spevnených plochách. Celkový počet navrchovaných miest je 46
ks (2,5x5,0) z toho 2 ks parkovacích stáni vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie. Parkovacie státia o počte 36 ks budú umiestnené na existujúcej parkova
cej ploche, ostatných 10 ks bude umiestnených na navrhovanej parkovacej ploche.
Stavebné úpravy existujúcich komunikácii a spevnených plôch pozostávajú z výmeny asf.
krytu. Novorealizovaná časť parkovacej plochy bude vybudovaná so živičným krytom
a odvodnená pomocou uličných vpustov.
Členenie stavby na stavebné objekty : podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť
rozhodnutia
SO 01 Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu
SO 02 Vodovodná prípojka
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Prípojka cirkulačnej vody, teplej úžitkovej vody, teplovodu - vykurovanie
SO 05 Parkovacie plochy
SO 06 Vsakovacie zariadenie - dažďová kanalizácia
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky pare.č KN-C 2941/92, 2941/42 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš sú vede
né ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok pare.č. KN-C 2941/79 v k.ú. Liptovský Miku
láš sú vedené ako ostatné plochy.
Súhlas na vyňatie pôdy z PPF :
Nevyžaduje sa.
Dokumentáciu pre územné konanie vypracoval:
Ing. Michal Radič - dokumentácia pre územné konanie
Anua s.r.o. - svetelnotechnický posudok
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Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
Polohové a výškové umiestnenie stavby :
Umiestnenie stavby bude realizované na pozemku pare.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/42
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii
a v kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia
Bilancia plôch:
Zastavaná plocha:
Obostavaný priestor:
Podlažná plocha: l.PP
1. NP
2.NP
3. NP
Počet parkovacích miest:

1239,50 m2
14 977,50 m3
389,60 m2
1160,40 m2
1160,40 m2
1160,40 m2
46ks

Architektonické a urbanistické podmienky: podľa projektovej dokumentácie t.j.
umiestnenie objektu je existujúce - a je zrejmé zo zakreslenia v situačnom výkrese
spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia
výška stavby : zastrešenie plochou strechou je v úrovni 12,050 m od kóty ±0,00
- kóta ±0,00 je na úrovni 1 .NP
- konštrukčná výška podlažia (kóty): l.PP: -3,00 (2,65), l.NP: ±0,00 m, 2.NP: 4,35
m, 3.NP: 8,40 m,
- Vjazd na pozemok a parkovacie plochy - bude z miestnej komunikácie ul. Nábrežie
4. apríla. Súčasťou stavebných úprav a nadstavby nad existujúci objekt je aj návrh
46 ks parkovacích státí (z toho 2 ks pre osobu s telesným postihom).
Napojenie na verejnú dopravnú sieť :
Objekt a parkovacie státia budú priamo prístupné z miestnej komunikácie ul. Nábrežie
4.apríla.
Napojenie na rozvodné siete:
Kanalizačná prípojka splašková - odpadové vody budú z nehnuteľnosti odvádzané kanali
začnou prípojkou PVC DN 160 so zaústením do verejnej kanalizačnej stoky. Trasa prípojky
bude vedená cez pozemok pare.č. KN-C 2941/92 vk.ú. Liptovský Mikuláš, (v zmysle § 58
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) sa nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k
pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou ne
súvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť
využitie pozemku na účel, ktorému je určený).
Dažďová kanalizácia - jedná sa o odvodnenie dažďových vôd z novovnavrhovaných par
kovacích stání, ktoré je navrhnuté v podobe osadenia 3 ks nových uličných vpustí, kde
v každej z nich bude samostatný odlučovač ropných látok a následne budú vody odvedené do
novonavrhovaného vsakovacieho zariadenia, ktoré sa navrhuje umiestniť pri každej uličnej
vpustí. Z uličných vpustí bude voda odvádzaná do vsakovacích zariadení cez pripoj ovácie
potrubie.
Vodovodná prípojka - objekt bude napojený na existujúci hlavný rozvod vody, pomocou
pripojovacej armatúry. Prípojka bude vedená do existujúcej vodomemej šachty v spevnených
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plochách a následne rozvod pokračuje do objektu v trase pôvodnej prípojky, (trasa prípojky
2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš).
Prípojka silnoprúdu - je existujúca nebude sa meniť.
Elektroinštalácia - na západnej strane objektu je rozvodná skriňa, v ktorej je rezervný vý
vod č. 1 z ktorého sa navrhuje viesť kábel cez stenu do novej skrine HASMA, osadenej na
západnej stene, ďalej do vnútorných rozvodov. Objekt bude vybavený bleskozvodom.
Vykurovanie - zdroj tepla pre polyfunkčný objekt bude existujúca okrsková výmenníková
stanica tepla z ktorej je teplovodný rozvod vedený až do objektu. Z teplovodným rozvodom
je súbežne vedený aj rozvod teplej úžitkovej vody a cirkulácie. Vykurovanie bude zabezpe
čené prostredníctvom vykurovacích telies doskového typu a v kúpeľniach bude podlahové
vykurovanie. Teplá voda bude do objektu privedená navrhovanou prípojkou z existujúcej
centrálnej výmenníkovej stanice, rozvod TUV bude vedený súbežne s rozvodom cirkulačnej
vody a vykurovania až do objektu vedený v zemnom kolektore, (trasa vedenia pozemok
pare.č. KN-C 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš)
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá
môže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná
bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí
realizovať v zmysle STN 76 6005.
- O povolenie vodohospodárskej časti stavby a o povolenie na nakladanie s vodami bude
potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 26 a § 21 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať mesto Liptovský
Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev o vydanie rozhodnutia na povolenie vjazdu.
Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej do
pravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev v záväznom stanovisku pod č.
MsÚ/ŽPD-2018/04502-002/MTu zo dňa 17.04.2018 súhlasí s pripomienkami:
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme projektovú
dokumentáciu doplniť o riešenie stavebného objektu „Verejné osvetlenie parkovacích
plôch“.
- Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii vo vzťahu k spevneným plochám odsúhlasiť
na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.
v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, vo vyjadrení pod
č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/3986-2/LÍ zo dňa 29.03.2018, z hľadiska vodohospodárskeho
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s realizáciou stavby súhlasíme. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť orgánu
štátnej vodnej správy na vyjadrenie.
v

v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH vo vyjadrení
pod č. OU-LM-OSZP-2018/003985-002-MA zo dňa 26.03.2018 súhlasí za dodržania
podmienok:
- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 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 odvá
žať.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie v potvrdení pod č. OU-LM-OSZP2018/06593-002-Ku zo dňa 05.06.2018 v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov konštatuje, že stavba nespĺňa kritéria podľa príloha č. 8 a preto nepodlieha posudzo
vaniu podľa tohto zákona.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP2018/03987-002-Ku zo dňa 03.04.2018 nemá pripomienky a požaduje dodržať pripomienky:
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane prí
rody a krajiny § 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.
- pri realizácii zemných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na
okolité prírodné prostredie
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovať šetrným spôsobom
s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému
- v prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pô
dy, vody a horninového prostredia
- pri zemných prácach vykonať opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín
do okolia
- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pri zemných prácach do okolia vykoná in
vestor na vlastné náklady ich odstránenie
- po ukončení zemných prác uviesť terén do upraveného stavu.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku pod
č. OU-LM-OKR-2018/003915-002 zo dňa 20.03.2018 súhlasí s vydaním územného rozh
odnutia.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
v stanovisku pod č. ORHZ-LM1-266-001/2018 zo dňa 15.04.2018 súhlasí bez pripomie
nok.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva v záväznom stanovisku pod č. 2018/0064602/126/Dr.Chobotová zo dňa 13.04.2018 súhlasí s návrhom žiadateľa.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 1715/2018/MH zo dňa
26.03.2018 - s predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:
- Rekonštrukciu vodovodnej prípojky žiadame navrhnúť z potrubia dimenzie DN 50 alebo v
prípade potreby DN 80.
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame na verejnom vodovode navrhnúť hyd
rant DN 80.
- Pri návrhu osadenia akejkoľvek časti stavby (uličná vpusť, vsakovacie zariadenie) žiadame
dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona
442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu.
- Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky a vypracované
časti vodovodná a kanalizačná prípojka predpísaného rozsahu, žiadame predložiť
k vyjadreniu.
Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600042450 zo dňa 31.05.2018 vo vyjadrení uvá
dza: - V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú
podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (Červenou plnou čiarou VN vedenia
22kV podzemné, zelenou plnou čiarou NN podzemné)
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výko
pových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- 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.
- 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 SSD -skriňa PRI S č. 107
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona
251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky - zapojenie nového prívodu , Vám zabezpečí
výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom
na verejne prístupnom mieste - združený RE. 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 elektromerovým
rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm.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 real
izovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnos
ti o podmienkach merania nájdete na našej intemetovej stránke www.ssd.sk .
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa predložiť PD pre
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stavebné povolenie na odsúhlasenie - doložiť PD elektro-ink.Kičin
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality,
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod).
SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0279/2018/Hy zo dňa 03.04.2018 V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia. SPP-D, ako prevádzkovateľ dis
tribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí
s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
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 údrž
by, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online for
muláru 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 zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení;
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posú
denie SPP-D;
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem;
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami do
držal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k exis
tujúcim plynárenským zariadenia;
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich ply
nárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611811836 zo dňa 26.04.2018
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné podmienky
ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať na
sledovné:
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 ru
šeniu.
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2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uve
dené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník ne
splní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre kto
rý 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 spraco
vaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamest
nanca 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 pro
jektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto po
vinnosti 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 pod
mienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzem
ných 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 SLOVA
KIA, 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 požia
dať 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 za
riadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadre
nie 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: https://www.telekom.sk/wiadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov do
držať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použi
tia 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.
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na tele
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie dopl
niť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
v

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2018/70772/29671/FUR zo dňa 23.04.2018 si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov
chránených pamiatkovým zákonom
-ak počas prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej po
vahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu,
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je
nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadku krajským úradom.
- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.
LMT, a.s., pod č. LMT 2018/023-PM zo dňa 20.03.2018 - žiadame pre stavebné povolenie
vypracovať projekt k napojeniu teplovodnej prípojky, ku ktorému sa chceme vyjadriť.
Imafex spol. s.r.o., vo vyjadrení pod č. JK-VY-20180329 zo dňa 29.03.2018 konštatuje:
V súčasnej dobe je budova pripojená k metropolitnej optickej sieti spoločnosti IMAFEX
s.r.o. vzdušným optickým káblom. Pred rekonštrukciou budovy je potrebné kábel zabezpečiť
pred poškodením podľa potreby pripojenia súčasných užívateľov.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe samostat
nej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo tel. čísle
0918 415232.
Upozorňujeme na možnosť počas rekonštrukcie budovy pripraviť podzemné napojenie na
zemnú optickú sieť spoločnosti IMAFEX s.r.o., ktorá sa nachádza v jej blízkosti.
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 288/2018 zo dňa
28.03.2018 - daným územím prechádzajú podzemné siete verejného osvetlenia v správe na
šej organizácie. Trasa VO je zakreslená v priloženej situácii. Pred začatím výkopových prác
je investor povinný vytýčiť siete za účasti zástupcu VPS.
Doba platnosti rozhodnutia:
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona dva roky od nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné po
volenie.
K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo dňa 20.02.2018, Mesto Liptovský
Mikuláš, Odbor Životného prostredia a dopravy, Oddelenie cestnej dopravy, pozemných
komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 17.04.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na životné prostredie zo
dňa 05.06.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na životné prostredie 03.04.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
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Mikuláš I. NP - pôvodné priestory, a na II. a III. byty nebude v rozpore s platným územným
plánom mesta Liptovský Mikuláš za predpokladu:
Budú dodržané vyššie uvedené regulatívy, priamy a nepriamy vplyv prevádzkových služieb
nebude negatívne ovplyvňovať susedné parcely viac, než stanovujú hygienické normy,
potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110
budú zaistené na vlastných pozemkoch.
Potrebné je dokladovať výpočtom potrebný počet parkovacích stání pre prevádzku jednotli
vých objektov, vyplývajúci z ustanovení STN 73 6110 a situovanie parkovacích stání dorokovať s mestom Liptovský Mikuláš. Pre statickú dopravu uprednostniť suterén predmetného
objektu.
Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:
pozemku pare.č. KN-C 2941/79, 2941/92 v k.ú. Liptovský Mikuláš výpisom z listu vlastníc
tva č. 4401 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš
dňa 10.05.2018, vo vlastníctve: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptov
ský Mikuláš, bol doložený súhlas dispozície s majetkom na vybudovanie parkovacích miest
a vstupov do objektu.
pozemku pare.č. KN-C 2941/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš výpisom z listu vlastníctva č. 6454
vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa
10.05.2018, vo vlastníctve: Verex Reality s.r.o., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka
59 písm. „ a “ ods. 2: 300,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.
Poučenie :
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej
politiky. Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie možno preskúmať
správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo
dňa 26.03.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej vodnej správy zo dňa 29.03.2018, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranné
ho zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 15.04.2018, Regionálny úrad verejného zdravotníc
tva zo dňa 13.04.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť zo dňa 26.03.2018, Stredosloven
ská distribučná zo dňa 31.05.2018, Slovak Telekom, a.s. zo dňa 26.04.2018, Imafex spol.
s.r.o. zo dňa 29.03.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia zo dňa
20.03.2018, Orange Slovensko a.s. zo dňa 18.04.2018, VPS zo dňa 28.03.2018, SPP-D a.s.,
zo dňa 03.04.2018, LMT, a.s., zo dňa 20.03.2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa
23.04.2018.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli predložené
Odôvodnenie:
Dňa 14.05.2018 stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Verex Reality s.r.o., Priemysel
ná 4606, Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie v zastúpení Inžiniering Neumann s.r.o.,
Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, návrh na vydanie rozhodnutia o
umiestnení stavby „Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú
budovu“, ktorá bude umiestnená na pozemku pare.č. KN-C 2941/92, 2941/79, 2941/42
v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení
stavby.
Dňa 20.06.2018 stavebný úrad oznámil začatie konania a nariadil miestne zisťovanie
spojené s ústnym pojednávaním na 19.07.2018.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach, uvede
ných v § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestne
ním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky sta
novené v § 43 d a 43 e stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhláškou 532/2002
Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Po doložení všetkých potrebných dokladov a stanovísk, nakoľko neboli zistené nedostat
ky a prekážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad vydal
v predmetnej veci rozhodnutie.
Oznámenie o začatí konania bolo riadne doručené všetkým známym účastníkom konania.
Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmie
nok rozhodnutia. Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN mesta Liptovský Mikuláš.
Podľa platného územného plánu mesta Liptovský 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 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou bytových domov“. Stav
ba je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš.
Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta vo vyjadrení zo dňa 20.02.2018
konštatuje: investičný zámer nadstavby a prestavby budovy na p.č. 2941/42 v k.ú. Liptovský
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 34 zák. č. 50/1976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
a musí byť vyvesené na webovom sídle miesta po dobu 15 dní a na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí mestom
zverejnené na webovom sídle miesta, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.
Na vedomie
Inžiniering Neumann s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP - Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na ŽP, ŠVS Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš - Vrbica Nábrežie
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš - Staré Mesto
Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031 41
Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš - Liptovská
Ondrašová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, 010 47 Žilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš - Staré Mesto
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
Imafex spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie

Vyvesené v mieste stavby dňa:...............
Vyvesené dňa:............................... ...........
1.3.. P.8...2018
Oznámené na webovom sídle ..T.O.íV...(rf]
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DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ KONANIE

LEGENDA

ZODP.PRgJEKTffiŤ

AUTOR
MIESTNA TELEFÓNNA SIEŤ
UV1 -----PLYN STL

JESTVUJÚCA ZÁSTAVBA
S.O.01 OBJEKT VEREX REALITY s.ľ.o.
KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

3

^-------©-----------

w

PLYNOVÉ ŠUPÁTKO

—

O

ROZDEĽOVAČA SKRINKA

r o®

©----

ŠACHTA

¥

VOOOMERNÁ ŠACHTA

o

KANALIZAÉNÁ ŠACHTA DN 600
DAŽĎOVÁ VPUSt

NH §

- NAVRHOVANÝ NADZEMNÝ HYDRANT DN1C0

MIESTO STAVBY:

-S.0.06 NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE ZARIADENIE

NÁZOV STAVBY

------ S.0.02 NAVRHOVANÁ. VODOVODNÁ PRlFOJKA HD-PE 75x5,0
OLPOTENIE

Ý

O
Q.

J—5---------S.0.03 NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PVC DN 200x4,0
DOPRAVNÁ ZNAČKA
• S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA CIRKULAČNEJ VODY HD-PE 32x3,0

VYPRACOVAL
ING.MICHAL RADIč

/KN-C 2941/42,Z34m2941f79,2941182 k.lj. Liptovský Mikuláš

INVESTOR

ROZVODY TV A KÚRENIA

ŠUPÁTKO

□

splašková kanalizácia
VODOVOD-PITNÁ VODA

llpMC^R^iC

ING.MICHAL RADIČ

í.0.06 NAVRHOVANÁ ULIČNÁ VPUSt S
ODLUČOVAČOM ROPNÝCH LÁTOK

VEREX REALITY, sj.o, Priemyselná A606, LM, IČO: 61437B

STAVEBNÉ ÚPRAVY A NADSTAVBA
OBCHODU SO ZMENOU
ÚČELU NA POLYFUNKČNÚ BUDOVU

INO. MICHAL RADIČ
RM-PROJECT i r a.
JAVOROVÁ621/3
033 01POOTUREŇ
IČO: SO Sa 34 75
MOBL C907 152 540
...... Í.RMPHOJEKT.SK

Č.ZÁKAZKY

07-18

FORMÁT

XA4

STUPEŇ

DPÚK

DÁTUM

FEBRUÁR 2017

PROFESIA.

ARCH

MIERKA

č.VÝKRESU

STROM

OKRASNÉ KRY
OKRASNÉ KRY

_

--------------- S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY HD-PE 63x4.5
S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA TEPLOVODE- PRlVOD OCEĽ DN 50

OBJEKT

S.0.01,02,03,04,05,06

S.0.04 NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA TEPLOVODU - ODVOD OCEĽ ON 50
VÝRUB STROMU 1ks JEDĽA výška: cca 10m -11.Em

V/Š = 297 / 210 (0.06m2)

OBSAH VÝKRESU:

j SITUÁCIA

SADA:

1:300
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