
OKRESNÝ
ÚRAD
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Úsek štátnej vodnej správy 

VRBICKÁ 1993, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Číslo: OU-LM-OSZP-ŠVS - 2018/3126 - 3 / Mk V Liptovskom Mikuláši: 10.05. 2018

VEC
STRATEGIC SERVICES, s. r. o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 31 380 883, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 98726/B v zastúpení spoločnosťou REAL Inginiering, s. r. o., so 
sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 039 701, zapísaná v OR SR OS 
v Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 20301/L - návrh na vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „ 
RODINNÉ DOMY - NOVÁ PAL/DZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 
Verejná kanalizácia“ k.ú. Palúdzka.

/VEREJNÁ VYHLÁŠKA/

Rozhodnutie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa§ 5 zákona č. 525/ 2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a §-u 61 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 120 stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na základe žiadosti spoločnosti STRATEGIC 
SERVICES, s. r. o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31 380 883, v zastúpení 
spoločnosťou REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, IČO: 44 039 701 a po vykonanom vodoprávnom konaní rozhodol takto:

povoľuje
podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 66 stavebného zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov spoločnosti STRATEGIC SERVICES, s. r. o., so 
sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31 380 883 vybudovať vodnú stavbu „ 
RODINNÉ DOMY - NOVÁ PAL/DZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 
Verejná kanalizácia“ k.ú. Palúdzka na území vysporiadanom územným rozhodnutím č. 
MsÚ/ÚRaSP/2018/2300-03/TBo zo dňa 5.2.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2018, 
ktoré vydalo Mesto Liptovský Mikuláš.
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Účel a popis vodnej stavby:

Stavba rieši inžinierske siete pre novonavrhovanú individuálnu výstavbu 16 rodinných 
domov a 2 bytových domov v rozsahu splaškovej kanalizácie a vodovodu v k. ú. Palúdzka.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 02 - Verejný vodovod 
SO 03 - Verejná kanalizácia

Zásobovanie pitnou vodou - Novo navrhovaná lokalita Rodinné domy - Nová Palúdzka 
sa navrhuje napojiť z verejného vodovodu mesta Lipt. Mikuláš.

SO 02 Verejný vodovod:

RAD 1: potrubie HDPE-PE 100, SDR17/PN10, priemer 110x6,6 mm, dí.....
RAD 1-1: potrubie HDPE-PE 100, SDR 17/PN10, priemer 110x6,6 mm, dí.

272,07 m 
..99,17 m

Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd - sa navrhuje do verejnej splaškovej 
kanalizácie mesta Liptovský Mikuláš ukončenej ČOV. Novonavrhované splaškové stoky sú 
gravitačné a pozostávajú zo zberačov „A“ a „Al.“

SO 03 - Verejná kanalizácia :

Kanalizačný zberač „A“ potrubie PVC SN 12, DN 315, di...............................................
Kanalizačný zberač „Al“ potrubie PVC SN 12, DN 315, dí.............................................
Kanalizačné šachty zberač „A“ ( 1 ks Bet-DN 1000, 3 ks PP-DN800, 3 ks PP-DN1000 ) 
Kanalizačné šachty zberač „Al“ ( 1 ks PP - DN 800, 1 ks PP - DN 1000)......................

232,04 m 
80,29 m

7 ks
2 ks

1. Podmienky povolenia:

1.1 Stavebníkom vodnej stavby je : STRATEGIC SERVICES, s. r. o., so sídlom: Miletičova 23, 
821 09 Bratislava, IČO: 31 380 883.

1.2 Vodoprávne povolenie platí dva roky od právoplatnosti rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ 
v tejto lehote nezačne s výstavbou.

1.3 Pri realizácii stavby dodržať príslušné STN, predpisy a záväzné ustanovenia pri styku s 
inžinierskymi sieťami. Je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení. Pri stavebných prácach dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

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

2. Povinnosti stavebníka:

2.1 Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny projektu, ktoré by bolo potrebné 
realizovať počas výstavby.

2.2 Po ukončení vodnej stavby odstrániť prebytočný stavebný materiál a terén dať do 
pôvodného stavu.

2.3 Po ukončení vodnej stavby „ RODINNÉ DOMY - NOVÁ PAL/DZKA -1. ETAPA - SO 
02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia“ požiadať o kolaudáciu vodnej stavby.
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Ostatné pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade s 

platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
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 prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 
vyhlášky MZP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na 
mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s 
ňou nakladať.

4. S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský 
Mikuláš.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš
S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme s týmito pripomienkami:
1. Upozorňujeme, že navrhované elektrické rozvody (VN aj NN) i STL plynovod križujú 
potrubia existujúceho verejného vodovodu (pásmo ochrany 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja potrubia na každú stranu) a svojou časťou vedú v súbehu s týmto potrubím. Trasu 
potrubia je potrebné vytýčiť na základe písomnej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903).
2. Križovanie existujúcich i plánovaných potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
navrhovanými potrubiami a vedeniami žiadame realizovať v zmysle STN.
3. V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami žiadame dodržať ochranné pásmo 
navrhovaného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Navrhované siete a objekty musia byť 
umiestnené mimo tohto pásma ochrany.
4. Pretože stavba vodovodu a kanalizácie je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
vodnou stavbou upozorňujeme, že musí byť povolená rozhodnutím OÚ ŽP.
5. Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu a kanalizácie musí byť vyhlásené rozhodnutím 
OÚ ŽP. Pre tento účel je stavebník povinný dať vyhotoviť geometrický plán so zakreslením 
potrubia a pásma ochrany. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
6. Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na existujúci verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci našej spoločnosti na základe 
predloženej objednávky.
7. Krytie navrhovaných potrubí verejného vodovodu musí byť minimálne 1,5 m.
8. Navrhované hydranty na verejnom vodovode žiadame označiť podľa § 8 zákona č. 
699/2004 Z. z. Je potrebné použiť hydranty s dĺžkou zodpovedajúcou krytiu vodovodného 
potrubia.
9. Požadované množstvo vody na hasenie (7,5 l/s) je možné zabezpečiť len s použitím 
požiarneho čerpadla.
10. Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu 
žiadame umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrubia.
11. Plánovaná kanalizácia musí byť realizovaná z hladkého hrubostenného potrubia.
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Navrhované kanalizačné šachty Š2 a S3 DN 800 žiadame v úseku medzi ŠI a Š4 nahradiť 
jednou šachtou DN 1000.

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.

12.

13.

Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a 
ku kontrole realizovaných prác pred zásypom potrubí a sietí žiadame prizývať zástupcov našej 
spoločnosti, inak nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. Kontakt: p. Hričák, 0905 701 932 
(vodovod), p. Vyšný, 0908 916 595 (kanalizácia).

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

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

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

Projektovú dokumentáciu jednotlivých rodinných domov spolu s projektovou 
dokumentáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky predpísaného rozsahu (doplnenou podľa 
priloženého zoznamu) žiadame predložiť na vyjadrenie.

14.

15.

16.

17.

18.

Slovak Telekom, u.s., Bajkalská 2S, 817 62 Bratislava
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 Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
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. Lípozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
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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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 
68 zákona č. 351/201 lZ.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 ô nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 
vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
týmto upozorňujeme žiadateľa 
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez intemetovú 
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 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 Slovak 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

na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od

SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stavebník je povinný dodržať ochranné ä bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §70 a §80: Zákona o energetike,
stavebník je povimiý zrealizovať stavbu podlá odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 

aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení- (technologických objektov) alebo ohrozeniu 
ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za 
následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovedností za spôsobenú škodu, 
pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcie príslušným 
správnym orgánom.,

stavebník je povimiý pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
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stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím -vykonávania 
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie 
všetkých existujúcich podzemných vedení,

pred realizáciou zemných, pác 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.

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

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Vyhlášky č, 50S/2Q09 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn
(TPP) najmä TPPm TOO 02,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel.č, +421 52 242 
5201) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu- SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených 
predpisová noriem,

stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne 
oznámiť SPP-D, údaje o začatí a ukončení prác a pod,,

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, stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 
prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,

Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš
S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok.

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Pred realizáciou napojenia kanalizačného vedenia na jestvujúcu verejnú kanalizáciu 
v telese miestnej komunikácie ul. Baranovská je stavebník povinný požiadať mesto Lipt. Mikuláš, 
odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie požadovať 
celoplošnú úpravu vrchnej krytovej živičnej vrstvy v šírke jazdného pruhu.

3. Všeobecné ustanovenia:

3.1 Súčasťou vodoprávneho povolenia je projektová dokumentácia overená na vodoprávnom 
konaní, ktorú vypracovala Ing. Monika Laczová autorizovaný stavebný inžinier evidenčné 
číslo 4632 *Z * A2.

3.2 Zhotovíte!’ stavby bude vybratý'na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní od 
výberového konania oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením adresy a 
doložením zmluvy o dielo a stavebného dozora.

3.3 Rozpočtový náklad stavby 113 900.- Eur.
3.4 Ukončenie vodnej stavby do 36 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
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4. Majetkonrávne vzťahy:

Vodná stavba „ RODINNÉ DOMY - NOVÁ PAL/DZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný 
vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia“ sa bude realizovať v k.ú. Palúdzka na pozemkoch 
parcelné č. KN-C 1856/1, KN-C 1868/2, KN-C 1866, KN-C 2011 (KN-E 2402/1 ), KN-C 2047 ( 
KN-E 2402/1 ).
Vlastnícky vzťah preukázaný :

List vlastníctva č. 1698, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
958/2015/Práv. zo dňa 11.11.2015 s Mestom Lipt. Mikuláš a Zmluva o prevode práv stavebníka 
zo dňa 27.2.2018, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 1856/1 
k. ú. Palúdzka Mgr. Tomášom Dolinským zo dňa 21.2.2018.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - neboli uplatnené.

Rozhodnutia orgánov štátnej správy a obce:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor - rozhodnutie 
o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-LM-PLO - 2018/004774-3/IVA zo dňa 
25. 04. 2018 pre účely hore citovanej stavby.

2. Mesto Liptovský Mikuláš - územné rozhodnutie č. MsÚ/ÚRaSP/2018/2300-03/TBo zo 
dňa 5.2.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2018.

Odôvodnenie
Stavebník STRATEGIC SERVICES, s. r. o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, 

IČO: 31 380 883, v zastúpení spoločnosťou REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. 1. mája 
697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 039 701 požiadala podaním zo dňa 22. 02. 2018 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej vodnej správy o 
povolenie vodnej stavby „ RODINNÉ DOMY - NOVÁ PAL/DZKA - I. ETAPA - SO 02 
Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia“ v k. ú. Palúdzka.

Stavebník ku konaniu predložil predpísanú projektovú dokumentáciu a všetky potrebné 
doklady pre vydanie vodoprávneho povolenia na hore citovanú vodnú stavbu, taktiež 
Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. MsÚ/ÚRaSP/2018/2300-03/TBo zo dňa 5.2.2018, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2018, vydané Mestom Lipt. Mikuláš, rozhodnutie o trvalom 
odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-LM-PLO - 2018/004774-3/IVA zo dňa 25. 04. 2018, 
vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor.

Ďalej predložil stanoviská a vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy: 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH zo dňa 2.3.2018, 
Okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa 1. 03. 2018, LVS, a.s., Liptovský 
Mikuláš zo dňa 11. 12. 2017, Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 21. 02. 2018, Mesto 
Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 2.5.2018.

Orgán štátnej vodnej správy k uvedenej žiadosti začal vodoprávne konanie a na deň 
4.5.2018 stanovil ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou.

. Účastníci konania na miestnom šetrení nevzniesli žiadne pripomienky.
Na základe výsledku vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že 

realizáciou vodnej stavby „ RODINNÉ DOMY - NOVÁ PAL/DZKA - I. ETAPA - SO 02
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Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia“ v k. ú. Palúdzka nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania.

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

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov: 400,00.- €

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zákona č. 71/ 
1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
O rozhodnutí rozhodne Okresný úrad Žilina - odbor opravných prostriedkov.

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

A W VsJ
Ing. Mirosláv Potančok

vedúci odboru

Doručuje sa:

1.STRATEGIC SERVICES, s. r. o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. L mája 697/26, 031 01 Liptovský 
Mikuláš

2.Mgr. Tomáš Dolinský, Karadžičova 3968/6, Bratislava - Ružinov 821 08 
4-3\ÍTesto Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Účastníkom konania (právnické a fyzické osoby), ktoré majú vlastnícke práva alebo iné práva 
k pozemkom alebo stavbám dotknutým podaným návrhom, vlastníci susedných 
nehnuteľností /pozemkov a stavieb/ formou verejnej vyhlášky v zmysle §-u 69 ods. 2 stavebného 
zákona.
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Na vedomie:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOPaK
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
4. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 32 Bratislava
7. LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Mesto Lipt. Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Štúrová 1989/41, 031 42 Lipt. Mikuláš
10. SPP-D, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v podľa §-u 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí v mieste obvyklým 
spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dúbrava. Súčasne musí byť obcou 
zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, ak obec má k nemu 
prístup, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

1 6 05 2018 3 1 05 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

MESTO LIPTQVSICLMIKULÁŠ 
-UÓAD 
KCÝ MIKULÁŠ

ME:
031 42 LIPU

2

Zverejnené iným spôsobom
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