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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/ 2018/3438-04/TBo V Liptovskom Mikuláši: 17.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie stavby :
Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné osvetlenie

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

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník STRATEGIC SERVICES, s. r. o., 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, podal dňa 28.02.2018 na Spoločný obecný úrad 
územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „ Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod 
a SO 07 Verejné osvetlenie “, - líniová stavba, na pozemkoch pare. č. KN-C 1856/1, KN-C 
1868/2, KN-C 1866, KN-C 2055/1 (KN-E 1292/1) a KN-C 1764 (KN-E 2419) v k. ú. 
Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. 
MsÚ/ÚR a SP 2018/2300-03/TBo zo dňa 05.02.2018 a nadobudlo právoplatnosť 22.03.2018.

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, 
§5 písm. aJ zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného zákona, po preskúmaní 
žiadosti rozhodol takto :

Stavba „Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné 
osvetlenie ,„ na pozemkoch pare. č. KN-C 1856/1, KN-C 1868/2, KN-C 1866, KN-C 2055/1 
(KN-E 1292/1) a KN-C 1764 (KN-E 2419) v k. ú. Palúdzka, sa podľa § 66 ods.l a 2 
stavebného zákona

povoľuje
v zmysle nájomnej zmluvy č. 957/2015/Práv. zo dňa 11.11.2015 ; zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena č. 958/2015/Práv. zo dňa 11.11.2015 a dodatku č. 1 
č.577/2016/Práv. zo dňa 27.05.2016 a zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva

nehnuteľností zo dňa 21.02.2018.

Popis povoľovanej stavby :
Účelom navrhovaného stavebného objektu SO 05 Plynovod je zabezpečenie rozvodu 

zemného plynu v navrhovanej obytnej zóne Nová Palúdzka a rozvod k jednotlivým miestam 
odberu.

Účelom navrhovaného stavebného objektu SO 07 Verejné osvetlenie je osvetlenie 
príjazdovej komunikácie a chodníka v navrhovanej obytnej zóne Nová Palúdzka. Súbežne 
s trasou novovybudovaného vedenia verejného osvetlenia sa uloží vedenie uzemňovacieho 
pospájania kovových stožiarov a príslušenstva.
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Objektová skladba:
SO 05 Plynovod
SO 07 Verejné osvetlenie

Základné údaje o stavbe :
Navrhované kapacity pre plyn :
STL plynovod, Prívodné potrubie - potrubie D90 - 168,50 m 
STL plynovod, Vetva 1 a Vetva 2 - potrubie D63 - 239,80 m 
Plynové prípojky - potrubie D32 - 41,80 m

Verejné osvetlenie :
Podzemné vedenie NN - el. vedenie pre VO - CYKY-J (NYY-J ) 4x16, 4x10

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Pozemok pare. č. KN-C 1856/1 v k. ú. Palúdzka - orná pôda
Pozemok pare. č. KN-C 1868/2 v k. ú. Palúdzka - záhrada
Pozemok pare. č. KN-C 1866 v k. ú. Palúdzka - zastavaná plocha
Pozemok pare. č. KN-C 1764 ( KN-E 2419 ) v k. ú. Palúdzka - zastavaná plocha
Pozemok pare. č. KN-C 2055/1 (KN-E 1292/1 ) v k. ú. Palúdzka - zastavaná plocha

Rozhodnutie na odňatie poľnohospodárskej pôdy vydal :
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš rozhodnutím číslo OU-LM-PLO-2018/004774-3/IVA zo dňa 25.4.2018, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 27.4.2018.

Projektovú dokumentáciu vypracovali :
SO 07 Verejné osvetlenie - Ing. Milan Lopuchovský 
SO 05 STL Plynovod - Ing. Ivan Dedinský

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. 
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.
Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb 
zákona 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976Zb. / stavebný zákon/, 
príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z.z.
Stavbu ukončiť do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

- Spôsob uskutočňovania : dodávateľsky.
Zhotoviteľ stavby : Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej 
sídla, spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby 
oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá : 
stavebník.
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.

- Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.
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Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä 
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie 
podmienky z hľadiska architektúry :

Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri 
vstupe na stavenisko, na ktorej bude uvedené : označenie stavby, investor, dodávateľ 
stavebných prác, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, stavebný dozor a lehota začatia 
a ukončenia stavby.
Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného 
konania zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu. 
Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo 
k úrazu okoloidúcich osôb.
Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je 
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.
Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteľností. V prípade poškodenia je 
stavebník povinný urobiť nápravu - dať pozemok do pôvodného stavu, prípadne 
vzniknutú škodu uhradiť podľa platných predpisov.
Pred začatím výkopových prác, je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí.
Počas realizácie nepoškodzovať okolie uvedených banských diel a počas výstavby a 
po kolaudácii projektovanej stavby zabezpečiť neobmedzený a bezpečný prístup 
k banským dielam.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva :
1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých 

recyklovateľných druhov odpadov /napr. 150101, 150102/, ktoré vzniknú pri realizácii 
stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie 
nevyužiteľných odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch, uložením na vyhovujúcej skládke.

2. Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, 
alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

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.
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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 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.

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. 351/201 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 o nové vyjadrenie.
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://www.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.

mailto:jan.babal@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vviadrenia
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15. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a verejných 
priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš vo vyjadrení č. MsÚ ŽPD- 
2018/04771-002/MTu zo dňa 02.05.2018 má nasledovné pripomienky:
1. Navrhovanú sieť vonkajšieho osvetlenia situovať mimo pozemnej komunikácie a mimo 

pozemkov na ktorých sa v budúcnosti bude realizovať výstavba RD, t. j. v dopravnom 
priestore pozemnej komunikácie - jej súčasti. Zosúladiť parametre vonkajšieho osvetlenia 
s technickými požiadavkami správcu rozvodu verejného osvetlenia na ktoré sa vonkajšie 
osvetlenie napája.

2. Pred realizáciou napojenia kanalizačného vedenia na jestvujúcu verejnú kanalizáciu v 
telese miestnej komunikácie ul. Baranovská ako aj pred zriadením plynovodnej prípojky v 
telese bezmennej miestnej komunikácie a pred jej pripojením na jestvujúci plynovod STL 
2 DN200 je stavebník povinný požiadať mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného 
prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných 
priestranstiev o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií. Súčasne 
upozorňujeme stavebníka, že pri zriadení, uložení plynovodnej prípojky do teíesa 
bezmennej miestnej komunikácie bude cestný správny orgán v povolení na zvláštne 
užívanie pozemnej komunikácie požadovať celoplošnú úpravu vrchnej krytovej živičnej 
vrstvy v šírke jazdného pruhu.

Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš :
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme s týmito pripomienkami.

Upozorňujeme, že navrhovaný plynovod križuje 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).

Križovanie existujúcich i plánovaných potrubí verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie navrhovanými potrubiami a vedeniami žiadame realizovať v zmysle STN.

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.

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 povinný 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 povinný 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

súvisiacich technických noriem 
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 pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadostí o vydanie technických podmienok pre 
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000270118,

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

stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 
subjektom povereným ŠPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú 
ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vypriadanie stavby,

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,

zákona a iných všeobecne 
a Technickýchzáväzných právnych predpisov

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepoj ovácie práce (ostrý 1 prepoj) medzi 
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba 
oprávnená osoba - zhotovíte!', na základe technologického postupu, vypracovaného 
zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným 
pracovníkom SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané 
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi 
SPP-D,

stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať 
skúšku tesností všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 
výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

stavebník je povinný po ukončení stavených práč odovzdať na oddelenie prevádzky 
SPP-D, pracovisko Poprad, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a 
všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,
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K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, 
oddelenie životného prostredia a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš, Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Okresné riaditeľstvo hasičského a 
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt. Mikuláš, 
SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava .

Vlastníctvo preukázané :
list vlastníctva č. 1698 k.ú. Palúdzka zo dňa 21.02.2018 
list vlastníctva č. 4401 k.ú. Palúdzka zo dňa 06.12.2017 

- nájomná zmluva č. 957/2015/Práv zo dňa 11.11.2015 medzi Mestom Liptovský Mikuláš 
a Ing. Matejom Gécim
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 958/2015/Práv. zo dňa 
11.11.2015 s Mestom Liptovský Mikuláš + dodatok č.l zo dňa 27.05.2016 
zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľností s vlastníkom pozemku 
pare. č. KN-C 1856/1 k. ú.Palúdzka s Mgr. Tomášom Dolinským zo dňa 21.2.2018 
zmluva o prevode práv stavebníka medzi Ing. Matej Géci a STRATEGIC SERVICES 
s.r.o. zo dňa 27.02.2018

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 STRATEGIC SERVICES, s. r. o., 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, podal dňa 28.02.2018 na Spoločný obecný úrad územného 
rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „ Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 
Verejné osvetlenie “, - líniová stavba, na pozemkoch pare. č. KN-C 1856/1, KN-C 1868/2, 
KN-C 1866, KN-C 2055/1 (KN-E 1292/1) a KN-C 1764 (KN-E 2419) v k. ú. Palúdzka. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Dňa 10.4.2018 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
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záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných 
požiadavkách na výstavbu v súlade s § 43d a 43e 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 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku ,ul. Štúrova 1989/41, 
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

.V/0fovSVM - Ing. Ján Blc íáč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa
j vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako 
aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 1) § 69 č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného 
zákona tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a súčasne iným spôsobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 
dňovej lehoty je dňom doručenia.
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Na vedomie
- STRATEGIC SERVICES, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava

v zastúpení REAL Inginiering, s. r. o., 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mgr. Tomáš Dolinský, Figová 3, 851 10 Bratislava - Jarovce
- Mesto Liptovský Mikuláš, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- Ing. Milan Lopuchovský, Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
- Ing. Ivan Dedinský, Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP

-úsek ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaKaŽP, Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,

Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910,

031 41 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 01 
Liptovský Mikuláš

- SPP - Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:

0 5 06 2018 

2 1 05 2018
2 1 05 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

v<^<JO(ľVC Vľllo kl/'V>Oznámené iným spôsobom (akým) dňa:

MESTO LIPTOVSKkVlKULAŠ 
MESTSKÝ/ÚRAD 

031 42 LIPTO IKULÁŠ
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