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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
V Liptovskom Mikuláši: 11.10.2018
Číslo: MsU/URaSP/ 2018/3939-03/TBo
Žiadosť o stavebné povolenie stavby : „SO 17 Komunikácie a spevnené plochy“
Stavebník : Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto,
IČO: 36 819 182 podal dňa 21.03.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „SO 17 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch pare. č. KN-C 913, KN-C
914, KN-C 915, KN-C 916, KN-C 917, KN-C 918, KN-C 919, KN-C 920, KN-C 921/1,
KN-C 921/2, KN-C 922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť o vydanie stavebného
povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a 63 zákona č.
50/1976 Zb. (stavebný zákon) rozhodol takto:
stavba „SO 17 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch pare. č. KN-C 913,
KN-C 914, KN-C 915, KN-C 916, KN-C 917, KN-C 918, KN-C 919, KN-C 920, KN-C
921/1, KN-C 921/2, KN-C 922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. Palúdzka sa podľa § 66 ods.l
a 2 stavebného zákona

povoľuje.
Druh a účel povoľovanej stavby: Inžinierska stavba
Popis povoľovanej stavby :
Predmetom návrhu sú obslužné komunikácie, parkovacie stojiská a chodníky v rámci
budovania obytného súboru BELLA VISTA v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, v
mestskej časti Palúdzka. Dopravná obsluha bude umožnená navrhovanými obslužnými
komunikáciami napojenými na miestnu komunikáciu - ulica Za Luhami. Navrhované
komunikácie sú v dokumentácii označené ako Komunikácia vetva A a B.
Objektová skladba povoľovanej stavby :
- SO 17 Komunikácie a spevnené plochy
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Základné technické údaje o stavbe a šírkové usporiadanie :
Charakteristiky navrhovaných komunikácií:
•

Komunikácia vetva A:
dvojpruhová komunikácia s vozovkou šírky 6,0 m, dĺžka 292,94 m
komunikácia je napojená na jestvujúcu komunikáciu

•
-

Komunikácia vetva B:
dvojpruhová komunikácia s vozovkou šírky 5,0 m, dĺžka 47,64 m
napojená na komunikáciu vetva A

-

komunikácie sú navrhnuté so živičným krytom, ohraničené cestným obrubníkom
uloženým v betónovom lôžku
sklon terénu v riešenej lokalite je mierny, ktorému bude taktiež prispôsobený pozdĺžny
sklon komunikácií.
pozdĺžny sklon komunikácií je navrhnutý v rozmedzí 0,5 % - 2,0 %
priečny skion komunikácií je navrhnutý jednostranný 2,0 %
parkovanie obyvateľov a návštevníkov bude umožnené na vonkajších parkovacích
miestach s kolmým radením na komunikácii vetva A
parkovacie miesta sú navrhnuté o rozmeroch 163 x 2,5 m x 5,5 m a 10 x 3,75 m x 5,5 m
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
parkovacie plochy sú navrhnuté s dláždeným krytom hr. 80 mm ohraničený cestným
obrubníkom 1000 x 260 x 150 mm
obojstranný chodník šírky 2,0 m umožňujúci prechod peších je navrhnutý s dláždeným
krytom hr. 60 mm a je ohraničený zapusteným záhonovým obrubníkom 1000 x 200 x 50
mm uložený v betónovom lôžku hr. 100 mm.

Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie so živičným krytom;
AC11 O, P MB 45/80-75,1
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALT. PSA, CBP 0,5kg/m2
AC22 P, CA 35/50,1
INFILTRAČNÝ POSTREK CBP 0,5kg/m2
CBGM C5/6
ŠTRKODRVINA FR.0-63 ŠD 31.5 (45) Gc
Spolu

hr. 50 mm
hr. 70 mm
hr. 180 mm
hr. 200 mm
hr. 500 mm

Skladba konštrukčných vrstiev parkoviska s dláždeným krytom:

- BETÓNOVÁ DLAŽBA DL
- KAMENIVO FR. 4-8 MM
-

VIBROVANÝ ŠTRK ŠV
GEOTEXTÍLIA TATRATEX 400
FÓLIA FATRAFOL EKOPLAST 806
GEOTEXTÍLIA TATRATEX 400
ŠTRKODRVINA ŠD 31.5 (45) Gc

Spolu
Skladba konštrukčných vrstiev chodníka s dláždeným krytom:
BETÓNOVÁ DLAŽBA DL
KAMENIVO FR. 4-8 MM
CBGM C5/6
ŠTRKODRVINA ŠD 31.5 (45) Gc
Spolu

hr. 80 mm
hr. 40 mm
hr. 150 mm
hr. 1 mm
hr. 1,5 mm
hr. 1 mm
hr. 200 mm
hr. 474 mm
hr.
hr.
hr.
hr.

60 mm
40 mm
180 mm
200 mm

hr. 420 mm
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Odvodnenie povoľovanej stavby:
odvodnenie komunikácie je navrhnuté pomocou uličných vpustov
odvodnenie pláne cestného telesa je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3 % smerom k
pozdĺžnej drenáži
drenáže budú obalené separačnou fóliou na zamedzenie zanášania ílovitými časticami
drenáže budú zaústené do uličných vpustov
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
- pozemky pare. č. KN-C 913 až KN-C 924 v k. ú. Palúdzka - zastavané plocha a nádvoria
Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
- nie je potrebný.
Napojenie na verejnú dopravnú sieť :
- S napojením účelových verejných komunikácií na miestne komunikácie Ul. Glejárska a Ul,
Žuffova mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej - dopravy, pozemných komunikácií
a verejných priestranstiev súhlasí vo vyjadrení pod č. MsU/ŽPD-2018/05490-02/MTu zo
dňa 31.05.2018
Povolenie na výstavbu ORL:
- povolené rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/005 827-3 / Mk zo
dňa 06.07.2018
Záväzné podmienky uskutočnenia stavby :
- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní
ktorú vypracoval Ing. Martin Uličný, reg. č, 5049*12. Za správnosť, úplnosť
a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
- Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre
stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie
stavby.
- Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona špeciálnemu
stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto
rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto
rozhodnutia.
- Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou
osobou na to oprávnenou podľa § 75 stavebného zákona.
- Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných
vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných
pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas
prác postupovať v súlade s ich podmienkami.
- Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Zhotoviteľ stavby musí mať oprávnenie na
stavebnú činnosť. Stavebník v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámi
špeciálnemu stavebnému úradu názov a adresu dodávateľa najneskôr do 15 dní po
ukončení výberového konania.
- Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ustanoveniami § 43i
stavebného zákona a § 13 vyhlášky.
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- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na
ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky,
vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti
stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
- V priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného
zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia „ a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.
- Terén okolo stavby môže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného
pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespôsobovali ich zamokrenie.
- Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že
stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr.
hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.
- Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
- Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach,
ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
- Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V
prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred
uplynutím lehoty výstavby ojej predĺženie.
- Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada
špeciálny stavebný úrad o kolaudáciu stavby.
- Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby zabezpečiť kolaudačné rozhodnutia tých častí
stavby, ktoré boli povolené špeciálnymi stavebnými úradmi (napr. odlučovač ropných látok
(ORL), kanalizácia na odvedenie vôd z komunikácie, a pod.).
- Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli
uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov.
- Stavebník je v prípade nepredvídaného archeologického nálezu povinný dodržať povinnosti
v zmysle § 127 odst. 2 stavebného zákona.
- Podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydané mestom Liptovský Mikuláš
pod č. MsU/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ostávajú v platnosti.
Stavba môže byť kolaudovaná až po právoplatnej kolaudácii vodnej stavby
„ Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever - SO 11 Vodovod, SO 12
Splašková kanalzácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica „Za Luhami“
Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva :
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s
platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.
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2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov.) pred zneškodnením (skládka
odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie
odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie
alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
v

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
1. 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. (zelenou plnou NN podzemné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
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.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku S S E-D Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE- D.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lipt. Mikuláš.
6. 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.
7. 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
zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia
tretích osôb.
9. 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.).
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme'o uvádzanie našej značky, resp.
priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme s týmito pripomienkami:
1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejná kanalizácia v našej správe. Presnú trasu
verejnej kanalizácie vytýčime na základe predloženej objednávky (vrátane poklopov na
šachtách). Kontakt: p. Vyšný tel. č. 0908 916 595.
2. Všetky kanalizačné poklopy žiadame upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených
plôch.
3. 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.
4. Ku kontrole realizovaných prác žiadame prizývať zástupcov našej spoločnosti. Kontakt p. Vyšný tel. č. 0908 916 595.
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SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia - STL plynovod DN 100 OCL.
S umiestnením navrhovanej stavby súhlasí 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 údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.sppdistribucia.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
stavby 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,
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,
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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.,
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
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 zahrnúť do podmienok
určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
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
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák 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 Slovák 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
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka společnosti Slovák 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.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z,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.
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Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://wvAv.telekom.sk/vviadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. 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.
12. 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 Slovák Telekom, a.s.
13. 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.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP pod č. MsÚ/ŽPD 2018/05017-02/MVy zo dňa 19.03.2018 súhlasí s pripomienkami:
1. Pred realizáciou stavebných prác a zásahu do miestnych komunikácií je stavebník
povinný, v súlade s § 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 priložiť právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie
Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú
situácia dočasného dopravného značenia.
2. V PD žiadame upraviť umiestnenie parkovacích miest vyhradených pre osoby so ZTP premiestniť vyhradené parkovacie miesta do blízkosti vchodov do bytových domov.
Uvedené bolo pripomienkované už v projekte pre územné rozhodnutie.
3. Upozorňujeme že kolaudačné rozhodnutie na komunikácie a spevnené plochy nesmie byť
vydané pred vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia na podmienenú investíciu
stavby „Chodník pre chodcov Palúdzka - ul. Glejárska", k. ú. Palúdzka.
4. Upozorňujeme že zmena organizácie v predmetnej lokalite musí byť vykonaná pred
vydaním kolaudačných rozhodnutí na komunikácie a spevnené plochy. Pred vydaním
kolaudačného rozhodnutia stavby je stavebník povinný v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. požiadať mesto Liptovský Mikuláš, po predchádzajúcom súhlase
dopravného inšpektorátu o určenie trvalého dopravného značenia. K žiadosti je potrebné
pripojiť okrem vyjadrenia okresného dopravného inšpektorátu aj overenú projektovú
dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou.
5. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred
realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť
prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnoprospešné služby
Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.
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6. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP pod č. MsÚ/ŽPD 2018/05490-02/MTu zo dňa 31.05.2018 súhlasí s pripomienkami:
1. Dodržať šírkové usporiadanie pripájaných účelových verejných komunikácií s miestnymi
komunikáciami.
2. Zosúladiť sklonové pomery (pozdľžny sklon jazdných pruhov) pripájaných pozemných
komunikácií na miestne komunikácie podľa STN 73 6110.
3. V mieste pripojenia (križovania s miestnou komunikáciou) zabezpečiť rozhľadové pole
pre zastavenie závislé na návrhovej rýchlosti.
Povolenie na zriadenie vjazdu sa nevyžaduje vzhľadom k tomu, že sa jedná o miesta
napojenia na pôvodné účelové neverejné komunikácie v rámci vnútroareálovej podnikovej
dopravy.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláš, Okresný dopravný
inšpektorát súhlasí pod č. ORPZ-LM-ODI-161-105/2017 zo dňa 24.11.2017:
Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zriadením
vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť
dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä
zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo
umiestnením
Začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI Liptovský Mikuláš,
tel.: 0961453511 alebo 0961453510
- Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV
SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež
v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
- Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné a trvalé
dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo
uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
alebo verejný záujem
K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OÚ-LM-OSZP-2017/012164-002-MA zo dňa
27.10.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. OÚ-LM-OSZP-ŠVS - 2017/012163-2/Mk zo dňa
31.10.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vo
vyjadreniach pod č. OÚ-LM-OSZP-2017/12166-02-CEN zo dňa 25.10.2017 a pod č. OÚLM-OSZP-2017/13847-02-CEN zo dňa 14.12.2017;
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského
25, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrením č. ORHZ-LM1-859-001/2017 zo dňa 10.11.2017;
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vo
vyjadrení č. 6054/2017/MH zo dňa 31.10.2017; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vo
vyjadrení pod č. 4600038687 zo dňa 15.11.2017; SPP - Distribúcia, a.s., zo dňa 02.11.2017;
Mesto Liptovský Mikuláš , útvar hlavného architekta dňa 15.11.2018; Mesto Liptovský
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Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP pod č. MsÚ/ŽPD - 2018/05017-02/MVy
zo dňa 19.03.2018; Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK a VP pod
č. MsÚ/ŽPD - 2018/05490-02/MTu zo dňa 31.05.2018; Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod
č. 6611731325 zo dňa 14.11.2017; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom
Mikuláš, Okresný dopravný inšpektorát súhlasí pod č. ORPZ-LM-ODI-161-105/2017 zo dňa
24.11.2017; SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany
zo dňa 12.12.2017; Alconet s.r.o. zo dňa 20.10.2017; Imafex spol. s.r.o. zo dňa 19.10.2017;
LiptovNet a.s. zo dňa 19.10.2017; Ministerstvo obrany. SR zo dňa 14.01.2016; Orange
Slovensko a.s. pod č. BB-2544/2017 zo dňa 06.11.2017
Vlastníctvo preukázané :
výpis z listu vlastníctva č. 5690 k.ú. Palúdzka zo dňa 11.01.2018
- výpis z listu vlastníctva č. 4788 k.ú. Palúdzka zo dňa 11.01.2018
zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Telink spol s.r.o. IČO 00 652 385 a Bella Vista
s.r.o., IČO 36 819 182 zo dňa 21.03.2018
dohoda o prevzatí záväzku územného rozhodnutia-medzi Telink spol s.r.o. IČO
00 652 385 a Bella Vista s.r.o., IČO 36 819 182 zo dňa 30.06.2017
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods.l zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na
základe kolaudačného rozhodnutia.
Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre
účastníkov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : - neboli uplatnené
Odôvodnenie :
Stavebník Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto,
IČO: 36 819 182 podal dňa 21.03.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu „SO 17 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch pare. č. KN-C 913, KN-C
914, KN-C 915, KN-C 916, KN-C 917, KN-C 918, KN-C 919, KN-C 920, KN-C 921/1, KNC 921/2, KN-C 922, KN-C 923, KN-C 924 v k.ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Liptovský
Mikuláš pod č. MsÚ/ÚRaSP/2016/06245-08 Šu zo dňa 07.03.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Dňa 10.04.2018 v súlade s ustanovením § 61 ods.2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného
zákona stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil
lehotu na vyjadrenie sa účastníkom konania a dotknutým orgánom. V lehote neboli uplatnené
žiadne námietky.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predložená žiadosť o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a 63 stavebného
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných
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požiadavkách na výstavbu v súlade s § 43 d a 43 e stavebného zákona v znení neskorších
predpisov, zmien a doplnení a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
Realizácia stavby nie je v rozpore s platným Územným plánom mesta Liptovský
Mikuláš. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a zistil, že
realizácia stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Poplatok:
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov
- položka 60 písm. g) nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane = 400 €
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 Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 034 01 Liptovský Mikuláš. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
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Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Doručuje sa
vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou,
ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky
Na vedomie
- Bella Vista s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, úsek ŠVS
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany,
Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
Podtatranského 25, 031 41 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- SPP - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, útvar hlavného architekta,
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01
Liptovský Mikuláš
- OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
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