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ÚRAD
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Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Úsek štátnej vodnej správy 

VRBICKÁ 1993, 03i 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo: OU-LM-OSZP- ŠVS - 2018/004396 - 003 / Li V Liptovskom Mikuláši: 9.5.2018

Vec:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00 315 524 
- vodoprávne povolenie na stavbu: „Rekonštrukcia komunikácie a odstavných plôch na ulici 
Komenského“ Liptovský Mikuláš, SO - 02 Dažďová kanalizácia a povolenie na osobitné 
užívanie vôd MESISKY ÚRAD

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

1 h -05- 2013
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Č. záznamu: /

it mf
L. spisu:

V'l'.l'UjRozhodnutie Prílohy:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 
61 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) a ako špeciálny stavebný úrad podľa 
§-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš a po vykonanom vodoprávnom konaní v súlade s § 73 zákona č. 364/2004 
Z.z. o vodách rozhodol takto:

I.
povoľuje

podľa §-u 21 ods. 1, písm. 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) Mestu Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00 315 524 vypúšťanie vôd 
z povrchového odtoku z miestnych komunikácií, spevnených a parkovacích plôch stavby: 
„Rekonštrukcia komunikácie a odstavných plôch na ulici Komenského“ Liptovský Mikuláš 
vyčistených v odlučovači ropných látok typu KL 25/1 síl s prietokom 25 l/s prostredníctvom 
vsakovacieho zariadenia zloženého z blokov Warm Azura do podzemných vôd.

A. Povolené množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:
Nakoľko sa jedná o vody z povrchového odtoku ich množstvo sa nestanovuje.

B. Povolené hodnoty znečistenia vyčistených vôd z povrchového odtoku:
V ukazovateli NEL nesmie byť prekročená hodnota 0,2 mg/l vo vypúšťaných vodách 
z povrchového odtoku.

C. Povinnosti producenta vôd z povrchového odtoku:
L Vykonávať rozbor vyčistených vôd z povrchového odtoku bodovou vzorkou 2 x do 

roka v čase prevádzkovania odlučovača ropných látok (t.j. v čase zrážkovej činnosti). 
Miesto odberu vzoriek sa určuje priamo z odtokovej rúry ORL alebo v prvej šachte za 
odlučovačom ropných látok - Š L

2. Výsledky rozborov vôd z povrchového odtoku predkladať orgánu štátnej vodnej 
správy k 31.1. nasledujúceho roka.
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3. Pri predkladaní výsledkov rozborov sa budú brať do úvahy iba výsledky tých analýz, 
ktorých odber a analýzu vykonalo akreditované laboratórium.

II.
povoľuje

podľa §-u 26 ods. 3 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) a §-u 66 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Mestu 
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vybudovať stavbu: 
„Rekonštrukcia komunikácie a odstavných plôch na ulici Komenského“ Liptovský Mikuláš 
SO 02 Dažďová kanalizácia na pozemkoch pare. č. KN-C 365/2 (KN-E 6703/1, 356/1, 355) 
a KN-C 355/1 k.ú. Liptovský Mikuláš v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou 
Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec č. MsÚ/ÚRaSP/2018/02562-04/MDu zo dňa 
14.3.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.4.2018.

Vodoprávnym rozhodnutím je povolený objekt SO 02 Dažďová kanalizácia v nasledovnom 
rozsahu:

Vody z povrchového odtoku z miestnych komunikácií, spevnených a parkovacích plôch 
budú odkanalizované pomocou nových uličných vpustí UVI - UV10 s odvedením vôd do 
dažďovej kanalizácie pozostávajúcej z dažďovej stoky:
Stoka „D“
Stoka „Dl“
Stoka „D2“
Stoka „D 1-1“ DN 200, dĺžky 17,42 m

DN 250, dĺžky 71,00 m 
DN 250, dĺžky 54,65 m 
DN 200, dĺžky 12,60 m

Vody z povrchového odtoku, budú odvádzané do odlučovača ropných látok KL 25/1 síl 
s prietokom 25 l/s a výstupnou hodnotou v ukazovateli NEL < 0,1 mg/l. Odlučovač ropných 
látok s dvojitým sorpčným filtrom je riešený ako železobetónová nádrž opatrená dvojvrstvovým 
ochranným náterom. Prístup k filtru je možný cez vstupný komín uzatvorený liatinovým 
poklopom. Samočinný bezpečnostný plavákový uzáver vedený v ochrannej rúre vo vnútri 
valcovitého filtra zabraňuje pretečeniu už odlúčeného oleja do kanalizácie, keď sa vytvorí max. 
povolená vrstva odlúčeného oleja 15 cm.

Následne budú vyčistené vody odvedené pripojovacím potrubím PVC, DN 250 do 
vsakovacieho zariadenia - vsakovacej zostavy zloženej z blokov Wavin Azura v počte 192 ks.

1. Podmienky povolenia:
1. Stavebníkom vodnej stavby bude Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41,031 42 

Liptovský Mikuláš, IČO 00 315 524.
2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto 

lehote nezačne s výstavbou.

2. Povinnosti stavebníka:
1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné 

realizovať počas výstavby a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové 
vzťahy.

2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedá stavebník.
3. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí 

priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
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4. Zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri 
realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 
Nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.

5. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení alebo využití 
všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

6. So zachyteným obsahom odlučovača ropných látok nakladať v súlade so zákonom 
o odpadoch.

7. Ku kolaudácii doložiť zmluvu o spôsobe likvidácie zachyteného kalu oprávnenou osobou.
8. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.
9. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ vodoprávne rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
10. Pri výstavbe používať stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku 

ropných látok.
11. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u47 ods. 3 a §-u 48 zákona NR SR č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas mesta).
13. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy môže vodoprávne povolenie zrušiť v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle 
ustanovenia §-24 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

14. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle §-u 26 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách v znení neskorších predpisov.

15. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH
1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzky nakladať v súlade so zákonom 

NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, právnymi predpismi vydanými na jeho základe 
projektovou dokumentáciou.

2. Odpady zo stavby, ktoré nebude možné využiť bude potrebné odovzdať oprávnenej osobe 
v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom bude potrebné uprednostniť ich zhodnotenie 
(zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, 
bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku vyčleniť priestor 
na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude 
ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihneď odvážať.

3. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú 
pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

4. Zodpovedná osoba , ktorej bude vydané stavebné povolenie je povinná nakladať s odpadmi 
z rekonštrukcie komunikácie v súlade s § 77 ods. 3,4 Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Prevádzkovateľ stavby zabezpečí pravidelné odstraňovanie kalu z ORL a jeho odovzdanie 
oprávnenej osobe.

v

Krajský pamiatkový úrad Žilina
1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu, 

kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky,

a s vypracovanou
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%.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 obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

2. Podľa §40 ods. 2a3 pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v prípade 
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať 
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne 
stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená 
osoba metódami archeologického výskumu.

v

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Žilina
1. V predmetnej lokalite katastra stavby resp. v jej blízkosti sa nachádzajú podzemné VN 

vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených elektrických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.
3. Vyjadrenie má len informatívny charakter . V zmysle stavebného zákona bude pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE, a.s. na základe objednávky 

smerovanej na e-mailovú adresu prevádzkovateľ@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D,
a.s.

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri 
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti bude potrebné bezpodmienečne 
predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský Mikuláš

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. stavebník prizve 
zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo bude potvrdené 
zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.

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

8. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzajú aj podzemné vedenia 
tretích osôb.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod v našej správe, ako aj 

vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. Presnú trasu verejného 
vodovodu vytýčiť na základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach 
a šachtách). Kontakt: Ing. Danek, tel. č. 0905 997 903.

2. Všetky poklopy na vodovodnom potrubí upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených 
plôch.

3. Krytie potrubia verejného vodovodu musí byť zachované. Plocha nad potrubím (v rozsahu 
pásma ochrany) nesmie byť hutnená vibračným valcom, len vibračnou doskou.

4. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach LVS 
a.s., Liptovský Mikuláš, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92. 
Prípadné poruchy budú odstránené na náklady stavebníka.
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v
5. Ku kontrole realizovaných prác prizvať zástupcu spoločnosti LVS, a.s. Kontakt- 

p. Hričák, tel. č. 0905 701 932.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Na predmetnom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 35/2011 Z.z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (28.2.2017), v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade a k uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní 
povinnosti 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, ian.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. bude 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí byť podmienka 
ST 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 definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI 
SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. a na základe 
objednávky zadanej cez intemetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia. 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

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

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

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

SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava
V záujmovom území sa nachádza STL pripojovací plynovod DN 50 OCL
1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia 
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.skh

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

3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
Zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
Činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení.

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú 
Stranu obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov.

7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D

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

10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

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

12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
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%povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,-€. Poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zeriadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon.

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

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

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

16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca komunikácie prizvať pracovníka 

technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Petr Vrzgula 
044/6265611, 0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plynárenského 
rozvodu.

- Poklopy plynárenských zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené.

LMT, a.s. Liptovský Mikuláš
V trase stavby Komunikácia a odstavné plochy na ulici Komenského Liptovský Mikuláš sa na 

uvedenej parcele 356/1 nachádza tepelný kanálový rozvod tepla z tepelného zdroja PK 
Komenského 1318 do bytového domu Komenského 1317. V prípade výkopu lôžka pre odstavné 
plochy strojom bude potrebné v mieste križovania previesť ručný výkop. Teplovodné potrubie je 
uložené v hĺbke cca od 80 cm do 120 cm. V prípade výkopových prác žiadame požiadať 
o vytýčenie rozvodov.

Energotel, a.s., Bratislava
Stavba zasahuje (nachádza sa v blízkosti) podzemného telekomunikačného vedenia v správe 

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina a Energotel, a.s., Bratislava, ktoré sme zakreslili 
informatívne do priloženej dokumentácie. Pred zahájením zemných prác požiadať o vytýčenie.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, odd. CD, PK a VP
V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia - siete verejného osvetlenia mesta 

Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného osvetlenie bude 
potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovsky Mikuláš.

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

3. Všeobecné ustanovenia:
1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Viera Stručková, 

autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4671*SP*I2 v decembri 2014, č. zákazky 
18 2014.
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%.2. Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní 
po určení zhotoviteľa stavby oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením 
adresy a doložením zmluvy o dielo a živnostenským listom.

4. Majetko právne pomery:
Stavba: „Rekonštrukcia komunikácie a odstavných plôch na ulici Komenského“ Liptovský 

Mikuláš, SO 02 Dažďová kanalizácia bude realizovaná na pozemkoch pare. č. KN-C 365/2 
(KN-E 6703/1, 356/1, 355) a KN-C 355/1 k.ú. Liptovský Mikuláš vedených ako zastavané 
plochy a nádvoria.

Pozemky sú vlastníctvom stavebníka. Doložené listy vlastníctva č. 4401 a 7123 k.ú. 
Liptovský Mikuláš zo dňa 17.1.2018.

Ku stavbe sa vyjadrili:
Ministerstvo obrany SR Banská Bystrica ASMdpS-1-228/2018 zo dňa 13.2.2018, 

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica CPBB-OTS-2018/000452-044 zo 
dňa 23.1.2018, Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611801907 zo dňa 23.1.2018, 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina č. 4600040764 zo dňa 9.2.2018, Okresný 
úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OH č. OÚ-LM-OSZP- 
2018/001255-002/MA zo dňa 18.1.2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina KPUZA-2018/3151- 
3/16402/FUR zo dňa 1.3.2018, IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš JK-20180130 zo dňa 
30.1.2018, LMT, a.s. Liptovský Mikuláš č. LMT 2018/004-PM zo dňa 25.1.2018, SPP- 
Distribúcia, a.s., Bratislava TD/NS/0181/2018/Hy zo dňa 2.3.2018, Liptovská vodárenská 
spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš č. 497/2018/MH zo dňa 29.1.2018, ORANGE Slovensko 
a.s., Banská BystricaBB-0273/2018 zo dňa 6.2.2018, Energotel, a.s., Bratislava č. 
ET/MM/18/204 zo dňa 15.2.2018, Mesto Liptovský Mikuláš č. MsU/UHA-2018/816-02-Bc zo 
dňa 9.2.2018, TELEFONICA 02 Slovakia s.r.o., Bratislava zo dňa 25.1.2018, PROFI-NET zo 
dňa 22.1.2018, LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš č. JP-VY-20180130 zo dňa 30.1.2018, Mesto 
Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP č. MsÚ-ŽPD/2018/02575-02/LEN 
zo dňa 29.1.2018.

Rozhodnutia:
Rozhodnutie Mesta Liptovský Hrádok na výrub stromov č.j. R2018/002064 VM, MLH- 
S2018/00351 VM zo dňa 28.2.2018

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania: Námietky neboli vznesené

Odôvodnenie

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš požiadalo listom 
doručeným na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek 
štátnej vodnej správy dňa 29.3.2018 o povolenie stavby: „Rekonštrukcia komunikácie 
a odstavných plôch na ulici Komenského“ Liptovský Mikuláš SO 02 Dažďová kanalizácia 
a o povolenie na osobitné užívanie vôd.

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávne konanie a pozvánkou č. 
OU-LM-OSZP-ŠVS 2018/0064396 - 002/Li zo dňa 9.4.2018 zvolal vodoprávne konanie spojené 
s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.5.2018 so stretnutím pozvaných na Okresnom 
úrade Liptovský Mikuláš.
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Účastníci konania na vodoprávnom konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili 
vydať vodoprávne povolenie na horeuvedenú stavbu. Ich pripomienky sú skoordinované 
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť 
o vydanie vodoprávneho povolenia a zistil, že uskutočnením stavby ani jej budúcim užívaním 
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania.

Mesto Liptovský Mikuláš je v zmysle §-4, ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodené od platenia správnych 
poplatkov.

Na základe horeuvedených skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák. 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 tohoto rozhodnutia. O 
odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, oddelenie opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, pokiaľ bol vyčerpaný riadny opravný 
prostriedok.

vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Na vedomie:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. LMT, a.s., Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 

ŠSOPaK
6. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
8. VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
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v
9. Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie CD, PK a 

VP, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
10. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a 
správneho orgánu. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to 
týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mesto Liptovský Mikuláš

3 0 05 201B1.5. .05.2011Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

OtlaCok pečiatky a podpis oprávnenej osobyOtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

M£8TO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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