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

Číslo: MsU/URaSP 2018/3095-08/AMi V Liptovskom Mikuláši: 16.10.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Vec:
Ing. Miroslav Bubniak, Mgr. Dáša Bubniaková, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský 
Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Ing. Rastislav Chynoranský, Ing. Soňa Chynoranská, 
S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Emília 
Krivošová, Myslavská 382/310, 040 16 Košice, Eva Záhorová, Dušana Kováča 4, 031 05 
Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová v zastúpení Ing. Pavel Krivoš, ul. S.B. 
Hroboňa 173/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová v zastúpení RTC plus, 
s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie ICO: 44 512 104 
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Horička - Liptovská Ondrašová“

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Ing. Miroslav Bubniak, Mgr. Dáša Bubniaková, S.B.Hroboňa 173/17, 
031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Ing. Rastislav Chynoranský, Ing. 
Soňa Chynoranská, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská 
Ondrašová, Emília Krivošová, Myslavská 382/310, 040 16 Košice, Eva Záhorová, 
Dušana Kováča 4, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová v zastúpení Ing. 
Pavel Krivoš, ul. S.B. Hroboňa 173/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská 
Ondrašová v zastúpení RTC plus, s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Vrbica-Nábrežie IČO: 44 512 104, podal dňa 15.02.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby „IBV Horička - Liptovská Ondrašová“ - líniová stavba umiestnená 
v katastrálnom území Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom bolo začaté konanie 
o umiestnení stavby.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 písm. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovalo žiadosť stavebníka s 
účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 36 stavebného zákona a posúdil 
návrh postupom podľa § 37 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania podľa § 39 a § 39a ods. 1 a 2 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„IBV Horička - Liptovská Ondrašová“ na pozemkoch parc.č. KN-C 1051/2, 1074/1, 
1074/3,1076/6,1077/3, 1076/5,1077/3,1077/11, 705/2, 707, 706, 698, 708,1037/1,1076/21 
v k.ú. Liptovská Ondrašová tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese spracovanom na 
podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom návrhu je výstavba IBV Horičky - Liptovská Ondrašová, kde bude celkovo 

osadených 37 rodinných domov, s napojením na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru. 
Predmetná stavba bude prebiehať v troch etapách v zmysle situačného plánu.
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Objektová skladba :
SO 01 Rodinné domy - SO 01.1 - SO 01.37 Rodinný dom
SO 02 Verejný vodovod - Vodojem + AT/V stanica
SO 03 Verejná splašková kanalizácia
SO 04 Dažďová kanalizácia
SO 05 VN káblové vedenie a trafostanica
SO 06 Distribučné káblové vedenie NN
SO 07 Káblové vedenie verejného osvetlenia
SO 08 Káblové oznamovacie rozvody
SO 09 Plynovod
SO 10 Prístupová komunikácia
SO 11 Terénne úpravy

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39 a § 39a stavebného zákona 
určujú tieto podmienky:

SO 01 Rodinné domy - SO 01.1 - SO 01.37 Rodinný dom
Výstavba predstavuje celkom 37 samostatne stojacich rodinných domov. V danej 

lokalite budú situované 3 typy rodinných domov.
Typ la: dvojpodlažný rodinný dom, možnosť jDodpivničenia, s nízkou strechou 

prevažne sedlovou (aj pultová, plochá), okapom do ulice. Šírka a dĺžka domu - max.rozmery 
vyplývajúce zo zastavovacích podmienok pozemkov. Výška hrebeňa +6,50m - +8,00 m.

Typ lb: jednopodlažný rodinný dom s obytným podkrovím a prevažne sedlovou 
strechou (aj pultová, plochá), odkvapom do ulice, šírka a dĺžka domu - max. rozmery 
vyplývajúce zo zastavovacích podmienok pozemkov. Výška hrebeňa +7,50m - +8,50 m.

Typ 2a: ako typ la, ale dom orientovaný štítom do ulice.
Typ 2b: ako typ lb, ale dom orientovaný štítom do ulice.
Typ 3: jednopodlažný rodinný dom, typu bungalov, s prevažne stanovou strechou (aj 

pultová, plochá). Výška hrebeňa +5,0m - +6,50 m.
Pri rodinných domoch je možné realizovať predstavanú garáž v zmysle výkresu C 06. 

V zmysle výkresu C 06 - Priestorové regulatívy - v danom území sú tri stavebné čiary: 
stavebná čiara I - 6,0 m od hranice pozemku, stavebná čiara II. - 10,00 m od hranice 
pozemku, stavebná čiara III. - 12,0 m od hranice pozemku. Priamo pri ceste je z obidvoch 
strán navrhovaný zelený pás, v ktorom môžu byť umiestnené len parkovacie státia bez 
možnosti výstavby prístreškov, pergol a garáží, čím sa vytvorí parkový koridor v celkovej 
šírke zelený pás 6,0m + komunikácia s chodníkmi a zelenými pásmi šírky 9,0 m + zelený pás 
6,0 m. Oplotenie rodinných domov bude na stavebnej čiare - 6,0 m max. výšky (z uličnej 
strany) 1,2 m, oplotenie od susedných pozemkov max. výška - 1,8 m.

SO 02 Verejný vodovod
Pre danú lokalitu sú navrhnuté nové rozvody vody, ktoré budú napojené na jestvujúci verejný 
vodovod, v správe Liptovskej vodárenskej spoločnosti, ktorý je situovaný v miestnej 
komunikácii na pozemku parc.č. KN-C 1037/1 vk.ú. Liptovská Ondrašová. Rodinné domy 
budú napojené cez vodomemú šachtu priamo z verejného vodovodu. Napojenie navrhovaného 
verejného vodovodu na jestvujúcu vodovodnú sieť je v jednom bode a cez automatickú 
tlakovú stanicu s vodomerom - umiestnená na pozemku parc.č. KN-C 705/2 v k.ú. Liptovská 
Ondrašová, 2 m južne od pozemku parc.č. KN-C 1077/3 v k.ú. Liptovská Ondrašová a 2 m 
západne od plánovanej komunikácie vetva A - 1 .Etapa. V najvyššom bode navrhovaného 
vodovodu je navrhnutý podzemný vodojem o objeme 22 m3, ktorý bude umiestnený na 
pozemku pare. č. KN-C 1076/6 v k.ú. Liptovská Ondrašová 4 m západne od hranice riešeného
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územia a 3 m južne od severnej hranice riešeného územia spoločnej s pozemkom pare.č. KN- 
C 1074/3 v k.ú. Liptovská Ondrašová. Zásobovanie územia vodou na hasenie požiarov bude 
pomocou nadzemných hydrantov zásobovaných z navrhovaného podzemného vodojemu.

SO 03 Verejná splašková kanalizácia
Pre odvedenie splaškových vôd z danej lokality je navrhovaná verejná kanalizácia, na ktorú 
budú napojené prípojky splaškovej kanalizácie, ktoré budú odvádzať odpadové vody 
z rodinných domov. Napojenie na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu je v dvoch bodoch na 
pozemkoch pare.č. KN-C 708, 1076/21 v k.ú. Liptovská Ondrašová.

SO 04 Dažďová kanalizácia
Dažďové vody budú odvádzané z miestnych komunikácií. Odtok z jednotlivých objektov 
bude gravitačný, smerom do dvoch navrhovaných výpustných objektov na pozemkoch pare.č. 
KN-C 705/2, 1051/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová.

SO 05 VN káblové vedenie a trafostanica
Napojenie pre danú lokalitu bude z navrhovanej trafostanice (KN-C 705/2 v k.ú. Liptovská 
Ondrašová) VN podzemným vedením. Trafostanica bude umiestnená 10 m južne od hranice 
s pozemkom pare.č. 1077/3 v k.ú. Liptovská Ondrašová a 16 m západne od hranice 
plánovanej komunikácie (1.Etapa), ktorá sa nachádza južne.

SO 06 Distribučné káblové vedenie NN
Podzemné distribučné káblové NN rozvody napájané z navrhovanej kioskovej trafostanice 
umiestnenej na pozemku pare.č. KN-C 705/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová, budú prevedené 
káblami zaslučkovaním cez jednotlivé skrine. Rozvody budú umiestnené v chodníkoch 
a zelených pásoch v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami pri dodržaní odstupových 
vzdialeností v zmysle platných STN.

SO 07 Káblové vedenie verejného osvetlenia
Projekt rieši osvetlenie miestnych navrhovaných komunikácií. Napájanie rozvodov 
vonkajšieho osvetlenia bude realizované z rozvádzača RE.P/VO. Prípojka pre VO bude 
realizovaná v káblovej ryhe z navrhovanej trafostanice. Z rozvádzača bude kábel rozvedený 
po uliciach. Osvetlenie bude ovládané súmrakovým spínačom.

SO 08 Káblové oznamovacie rozvody
Navrhnuté sú podzemným káblom vedeneným v káblovej ryhe pod chodníkom/trávnikom 
v hĺbke 700-1000 mm z hlavného napájacieho bodu. Z toho budú napojené dielčie skupinové 
body pripojenia - stĺpiky SIS 1-30, s rozvodnicami MIS 30. Pre káblové rozvody slaboprúdu 
aj silnoprúdu musia byť dodržané ustanovenia STN 73 6005 - dodržanie vzdialeností pri 
súbehu a križovaní podzemných káblov.

SO 09 Plynovod
Plynofikácia riešeného územia sa zrealizuje napojením na jestvujúci STL plynovod, bod 
napojenia je na pozemku pare.č. KN-C 1037/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová.

SO 10 Prístupová komunikácia
Projekt rieši výstavbu miestnych obslužných komunikácií a spevnených plôch pre 37 
rodinných domov. Prístupové komunikácie sú priamo napojené a smerovo nadväzujú na 
jestvujúcu dopravnú infraštruktúru Liptovskej Ondrašovej. Celkovo je navrhnutých 5 vetiev 
komunikácií : vetva A dl. 645,0 m, vetva B dl. 108,8 m, vetva C dl. 141,0 m, vetva D dl. 26,0
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m, vetva E dl. 41,0 m.
Šírkové usporiadanie vozovky miestnych komunikácií A,B a C je v kategórií MOU 6,5/30, 
funkčná trieda C3:
- šírka vozovky 6,5 m, (vetva C - 5,0 m, vetva E - 3,0 m)
- šírka chodníka 1,5 m
- šírka zeleného pásu 2x0,5 m
- šírka koruny cesty 9,0 m
Dažďová voda z povrchového odtoku prístupových komunikácií a spevnených plôch bude 
odvádzaná do navrhovanej dažďovej kanalizácie.

SO 11 Terénne úpravy
V rámci výstavby budú prevedené terénne úpravy zahrňujúce prípravu podložia pod 
komunikáciu a osadenia rodinných domov. Terénne úpravy budú súčasťou kolaudačného 
konania inžiniestkých sietí ( napr. SO 05 VN káblové vedenie a trafostanica, SO 06 
Distribučné káblové vedenie NN, SO 07 Káblové vedenie verejného osvetlenia, SO 08 
Káblové oznamovacie rozvody, SO 09 Plynovod)

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:
- Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena ktorá 

môže mať vplyv na rozvoj územia a okolité životné prostredie nesmie byť vykonaná 
bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.

- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sietí 
realizovať v zmysle STN 76 6005.

- O povolenie vodohospodárskej časti stavby a o povolenie na nakladanie s vodami bude 
potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy v súlade s 5 26 a § 21 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách.

- K žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu doložiť v zmysle § 139 zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - iné právo k pozemkom
a stavbám, ktoré súvisia s predmetnou stavbou.

- Na predmetnú lokalitu bol zrealizovaný inžinierskogeologický prieskum pod č. 
1517/2018, firmou HAGEOS, s.r.o., ul. Vyšné fabriky 25/16, 033 01 Liptovský 
Hrádok, ktorý vypracovala oprávnená osoba Ing. Jozef Havčo a ktorého 
výsledkom bola záverečná správa. Stavebný úrad dáva do pozornosti dodržanie 
podmienok uvedených v predmetnej správe, medzi inými aj : pred začatím 
výstavby sa doporučuje realizácia opakovaného stabilitného posúdenia pre 
jednotlivé objekty samostatne na konkrétne podmienky a reálne zaťažovacie stavy 
a prípadné spresnenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov pod 
konkrétnymi stavbami formou doplňujúceho inžinierskogeologického prieskumu.

- V d’aľšom stupni vypracovať plán organizácie dopravy pre jednotlivé etapy 
výstavby. Vypracovať projekt dopravného značenia na miestnej komunikácii Pod 
Cerencom (vyriešiť jednosmernosť), odsúhlasený dopravným inšpektorátom a 
mestom Liptovský Mikuláš, odborom CD, PK a VP.

- V plnom rozsahu dodržať podmienky LVS a.s., a zapracovať ich do ďalšieho 
stupňa projektovej dokumentácie, ktorú je nutné predložiť príslušnému orgánu na 
posúdenie a následne v ďalšom stupni na stavebný úrad.

Ostatné požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č.
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MsÚ/ŽPD-2018/04686-002/MTu súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní 
nasledovných podmienok:

- Stavebno-technicky vyriešiť napojenie južnej vetvy navrhovanej komunikácie na 
miestnu komunikáciu v uhle, ktorý bude v súlade s STN 73 61 02,
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme:
Doplniť projektovú dokumentáciu o objekt „Verejné osvetlenie“, ktorý bude 
umiestnený mimo teleso vozovky a chodníka t.j. v priľahlom dopravnom priestore (v 
cestnej zeleni),

- do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zapracovať umiestnenie 
bezbariérových vjazdov na všetky priľahlé nehnuteľnosti,

- vypracovať plán organizácie dopravy pre jednotlivé etapy výstavby.
v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SVS, vo vyjadrení pod 
č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/3451-2/LÍ, z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby 
súhlasíme za predpokladu dodržania podmienky:

- V ďalšom stupni PD zdokladovať dostatočnú kapacitu existujúceho potrubia odvodu 
dažďovej vody (výustný objekt č.l), do ktorej má byť zaústené novobudované (/ 
potrubie dažďová kanalizácie (1) z časti predmetnej lokality (II. a III. etapa výstavby)

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť orgánu štátnej vodnej správy na
posúdenie.

v v

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOH vo vyjadrení pod 
č. OU-LM-OSZP-2018/003450-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve - zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň 
nadväzujúce vyhlášky.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
- S komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský 
Mikuláš.
- Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo 
stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý 
odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie 
alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. Pri nakladaní s odpadmi uprednostniť ich 
zhodnotenie v povolenom zariadení (napr. mobilné zriadenia na zhodnotenie stavebných 
odpadov).

Okresný úrad Liptvský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2017/13181-002-Ku 
konštatuje (nemá námietky):
Predmetný obytný súbor sa bude nachádzať na parcelách č. KN-C 705/2, 706 (ostatné plochy) 
KN-C 707, 708, 1047/3 (zastavaná plocha a nádvorie), KN-C 1051/2 (vodné plochy), KN-C 
1074/1,3, 1077/3,11,13 (lesné pozemky) KN-C 1076/5,6 (trvalé trávne porasty) k.ú. Liptovská 
Ondrašová, intravilán a extravilán mesta Liptovský Mikuláš. Zámerom investora je výstavba 
37 samostatne stojacich rodinných domov s napojením na inžinierske siete. Na území platí 
podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. prvý stupeň územnej 
ochrany. V bezprostrednej blízkosti dotknutej lokality sa nachádza terestricko-hydrický 
biokoridor regionálneho významu s priľahlými sprievodnými a brehovými porastami - 
Jalovecký potok. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny
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správny orgán požaduje dodržať podmienky uvedené v stanovisku ŠOP SR S -TANAP č. 
TANAP/656-001/2017 zo dňa 22.08.2017:

výstavba bude v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš 
pri navrhovanom osadzovaní stavieb je potrebné zohľadňovať jestvujúce dreviny tak, 

aby nedošlo k zbytočným výrubom,
požadujeme pri využívam riešených pozemkov nachádzajúcich sa na hrane svahu 

(súčasná parcela č. 1076/6), ktoré susedia s pozemkami pare. č. KN-C 678/8, 678/9, 678/7, 
678/1 a 677 zachovať jestvujúcu stromovú vegetáciu, ktorá plní dôležitú brehoochrannú 
funkciu v tejto časti územia, zvlášť neodporúčame súhlasiť s výrubom dvoch kusov duba 
letného. Na južnej strane riešenej lokality, kde dotknutý pozemok pare. č. KN-C 1076/6 
susedí s pozemkami pare. č. KN-C 678/8 a 678/9 sa nachádza súvislý pás stromovej vegetácie 
s výskytom aj dvoch významných jedincov druhu Dub letný (Quercus robur L.) s obvodom 
333 a 313 cm.

pri konkrétnych sadových úpravách riešených na jednotlivých pozemkoch je potrebné 
odporučiť stavebníkom používať domáce druhy drevín, ktoré sú charakteristické pre danú 
oblasť.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vydal rozhodnutie pod č. OU-LM-OSZP-2017/09276-012-
Ku.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 
a posudzovania vplyvov na ŽP vydal rozhodnutie pod č. OU-LM-OSZP-2017/09276-017- 
Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2017.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vydalo stanovisko 
k projektovej dokumentácii k územnému konaniu pod č. OU-LM-PLO-2018/006708-2/IVA, 
k realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území, tunajší 
úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým odnímanie 
PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, 
v odôvodnenom rozsahu a po zbere pôdy.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo
vyjadrení pod č. ORHZ-LM1-143-001/2018 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 
súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad ( KPÚ ) Žilina, vydal rozhodnutie pod č. KPUZA-2018/7013- 
4/37898/FUR že je nevyhnutné vykonať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický 
výskum.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v záväznom stanovisku pod č. 2017/01547- 
02/331-MUDr. Hudák súhlasí s návrhom žiadateľa.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku pod 
č. OU-LM-OKR-2017/006225-002 nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 462/2017 konštatuje. 
Výstavba by mala prebiehať v troch etapách na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová. 
Pripomienky:

- V prípade, že počas vykonávania stavebných prác môže dôjsť k styku s podzemným



vedením verejného osvetlenia v našej správe, investor je povinný tieto siete vytýčiť za 
prítomnosti zástupcu našej organizácie.

- Pred realizáciou nového verejného osvetlenia v tejto lokalite je potrebné požiadať o súhlas 
našu organizáciu ako správcu VO.

- Pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie je potrebné riešiť otázku odpadového 
hospodárstva formou výstavby kontajnerových státí pre umiestnenie nádob na separovaný 
zber a zabezpečiť ich dobrú prístupnosť.

- Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby Vám dávame na 
vedomie, že nemáme iné pripomienky k projektovej dokumentácii a súhlasíme s vydaním 
územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica v záväznom 
stanovisku č. ASMdpS-1-986/2017 konštatuje: súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou 
podľa predložených situácií - s podmienkami:

- nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie vojenskej správy a zabezpečiť jeho 
ochranu,

- dodržať priložené (Príloha č. 1) Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej 
siete,

- pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie podzemného telekomunikačného 
vedenia vojenskej správy.

Pri realizácii IBV v časti III. etapy dôjde k súbehu s podzemným telekomunikačným vedením 
vojenskej správy - orientačný zákres trasy telekomunikačného vedenia je na situácii (Príloha 
č. 2) vyznačený zelenou farbou.
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v 
riešenom území. Na jeho základe je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 
ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť 
toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii 
zainteresované.
Ak dôjde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia 
stavebným úradom, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Obvodný banský úrad Banská Bystrica vydalo rozhodnutie pod č. 58-2034/465/Pk- 
Sch/2007 v ktorom ruší dobývací priestor Liptovská Ondrašová.

Obvodný banský úrad Banská Bystrica vydalo vyjadrenie k stavebnému povoleniu pod č. 
847-1194/2018 v ktorom uvádza, že sa v záujmovom území nenachádzajú záujmy chránené 
banskými predpismi.

Dopravný úrad vo vyjadrení pod č. 12808/2018/ROP - 003/18228 súhlasí bez pripomienok.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vo vyjadrení pod č. 1256/2018/MH - s predloženým 
projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

1. V prípade, že prevádzkovateľom navrhovaných rozšírení verejných sietí bude LVS, a. 
s., splašková kanalizačná stoka „D“ nemôže byť napojená na kanalizáciu, ktorá nie je v 
správe LVS, a. s. Pred predložením ďalšieho stupňa PD k vyjadreniu, žiadame 
dohodnúť v zmluve (resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a 
investorom a tiež vlastníkom existujúcej kanalizácie podrobnosti prevzatia 
zrekonštruovanej kanalizácie a vybudovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie do 
vlastníctva alebo prevádzky.

2. Pri návrhu inžinierskych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného



verejného vodovodu a navrhovanej verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 
Z.z.. tj. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. 
Ochranné pásmo je potrebné dodržať aj od NN rozvodov, plynovodu a všetkých 
ostatných sietí.

3. Plánovanú automatickú tlakovú stanicu na vodovode žiadame navrhnúť kompatibilnú s 
tlakovými stanicami, ktoré prevádzkuje LVS, a. s. V rámci projektu AT stanice musí 
byť spracovaná aj projektová dokumentácia NN prípojky, elektrických rozvodov a 
riadiacich systémov pre diaľkové ovládanie AT stanice s napojením na dispečing. 
Kontakt pre technické požiadavky na AT stanicu: Ing. Danek, tel. č. 0905 997 903, pre 
diaľkové ovládanie AT stanice s napojením na dispečing Ing. Sechovec, tel. č. 0905 
850 718.

4. Upozorňujeme, že cez navrhovaný vodovod nebude možné zabezpečiť vonkajšiu 
požiarnu vodu pre plánované stavby. Navrhovaný vodovod nebude plniť funkciu 
požiarneho vodovodu. Vonkajšiu požiarnu vodu bude potrebné zabezpečiť z iného 
vodného zdroja.

5. Pri projektovaní ďalšieho stupňa žiadame navrhované riešenie rozšírenia verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie odsúhlasiť s našimi pracovníkmi. Kontakt: Ing. Danek, 
tel. č. 0905 997 903 - vodovod, Ing. Hán tel. č. 0908 916 580 - kanalizácia.

6. Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky žiadame
predložiť k vyjadreniu.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. pod č. 4600039610 v stanovisku uvádza:
Po posúdení zaevidovanej požiadavky pod číslom: 4600039610 súhlasíme s vydaním 
územného rozhodnutia podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie (UR) za 
predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

- Zásobovanie predmetnej lokality elektrickou energiou ie potrebné riešiť vybudovaním 
nového energetického rozvodného zariadenia (ERZ) - VN slučky. Trafostanice 22/0.4 
kV aNN rozvodov.

- Navrhnutie prípadných NN rozvodov, umiestnenie a počet rozpojovacích skríň PRI S 
bude po posúdení jednotlivých žiadostí o pripojenie plne v kompetencii SSE-D, a.s.. 
Rozmiestnenie energetických zariadení sa preto oproti Vami navrhovanému môže líšiť.

- Bod napojenia - odovzdávacie miesto pre nové odberné miesta v plánovanej IBV bude 
určený po predložení všetkých žiadosti o vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia 
(zvlášť pre každé odberné miesto), spolu s príslušnými dokladmi.

- SSE-D zabezpečí prípravu aj samotnú realizáciu nového energetického zariadenia v 
zmysle platnej legislatívy po uhradení pripoj ovacích poplatkov na účet SSE-D. Akcia 
je evidovaná v investičnom pláne SSE-D pod číslom 11426.

- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) 
umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE 
musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5. pre prípadné 
blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky 
príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný 
priestor aspoň 800 mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z 
TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača 
RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne 
spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania 
nájdete na našej intemetovej stránke www.sse-d.sk.

- Pre pokračovanie procesu pripojenia požadujeme doložiť PD pre UR - VN slučky. 
Trafostanice 22/0,4 kV a NN rozvodov+ plánované rozmiestnenie rodinných domov na 
zavkladovaných parcelách s uvedením čísla parcely už zapísanej do KNC a schválené 
územné rozhodnutie IBV vo formáte DGN, verzia 7, v súradnicovom systéme JTSK,

http://www.sse-d.sk


rozmer 2D. V príslušnom územnom rozhodnutí je potrebné uvažovať prístupové 
komunikácie k jednotlivým parcelám so zelenými pásmi tiež na zavkladovaných 
parcelách pre uloženie inžinierskych sietí,
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, 
vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TD/A8758/PP/Hy/2017 -
- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia. SPP-D, ako 

prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z z o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za 
dodržania nasledujúcich podmienok.

- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný 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,

- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- 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.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,

- TECHNICKÉ PODMIENKY:
- zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 

56 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu 
DN 80, PN 80 kPa, vedeného v komunikácií s bodom napojenia pred parcelou číslo 
(bude určené v TPP) v katastrálnom území Palúdzka,
stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely 
stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených 
na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických 
podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre 
pripájanie,

- 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,

- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania 
bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 
508/2009 Z.z.,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa
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iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem,

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 
906 01,

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadeniam,
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť 
na posúdenie SPP-D,

- OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Na základe podanej žiadosti o rozšírení distribučnej siete, budú učené záväzné 

technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. Žiadosť a pokyny sa nachádzajú na 
našej web stránke.

Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení pod č. 6611714402
So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde do styku v záujmovom území.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú dodržať Všeobecné 
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 
rešpektovať nasledovné:
L 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 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, 
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 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
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telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo 
DIGI 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 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
intemetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/wiadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 
bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
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 
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.

Alconet, s.r.o. vo vyjadrení- nemáme žiadne námietky voči realizácií stavby.

Doba platnosti rozhodnutia:
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.l stavebného zákona tri roky od nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 
povolenie.

K návrhu sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 25.04.2018, Mesto Liptovský 
Mikuláš, mestský úrad, útvar hlavního architekta zo dňa 29.05.2018, Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS zo dňa 14.03.2018, Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva zo dňa 15.03.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, 
úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 23.11.2017, Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP
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vo vyjadrení zo dňa 27.10.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, 
úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 10.04.2018, Okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 16.02.2018, 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 07.06.2018, Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva zo dňa 16.08.2017, Hydromeliorácie, š.p. zo dňa 27.03.2018, 
Alconet, s.r.o., zo dňa 05.03.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK, zo dňa
15.08.2018, Dopravný úrad zo dňa 31.05.2018, Obvodný banský úrad Banská Bystrica zo dňa
15.05.2018, Obvodný banský úrad Banská Bystrica zo dňa 09.07.2007, Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa
22.08.2018, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., zo dňa 26.06.2017, Liptovská 
vodárenská spoločnosť zo dňa 05.03.2018, Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa
16.05.2018, Energotel zo dňa 18.05.2017, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového 
riadenia, zo dňa 17.05.2017, Imafex spol. s.r.o., zo dňa 20.03.2018, LiptovNet a.s., zo dňa
20.03.2018, ProfiNet zo dňa 11.03.2018, Orange Slovensko zo dňa 25.05.2017, 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia zo dňa 18.12.2017, Slovak Telekom, a.s. zo dňa 
23.11.2017, SPP-D a.s., zo dňa 12.12.2017, VPS zo dňa 15.06.2017, Ministerstvo obrany SR, 
Agentúra správy majetku zo dňa 15.05.2017.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN 
3072/2018/02, CZ 9316/210/2018 konštatuje - ako správca a vlastník súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Na vybudovanie výustného objektu na pozemku vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné 
do doby kolaudácie uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na odbore správy 
majetku SVP, š.p. OZ Piešťany,
Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 
47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
Požadujeme, aby všetky podmienky vo vyššie uvedenom stanovisku boli rešpektované 
a zapracované do PD pre stavebné povolenie,

- PD pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na odsúhlasenie našej organizácii.
Uvedeným podmienkam sa vyhovuje.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN 4564/2017/2, 
CZ 17742/210/2017 konštatuje - súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania 
nasledujúcich pripomienok:
Z hľadiska správcu vodných tokov dávame nasledovné stanovisko:

Vodný tok Jalovský je vodohospodársky významný vodný tok, hydrologické číslo 
poradia: 4-21-02, číslo v správcovstve: 501
Vodný tok Jalovský je v predmetnom území evidovaný na pozemku KN-C p. č. 
1051/2, druh pozemku vodné plochy, LV č. 1459 (SVP, š. p.), k. ú. Liptovská 
Ondrašová,

- Požadujeme dažďové vody zo striech R D likvidovať na pozemkoch jednotlivých
investorov.
Odtok dažďových vôd z navrhovaných komunikácií do Jalovského potoka v max. 
množstve tak, aby neprekročilo odtok zo súčasnej plochy.

- Na vypúšťanie dažďových vôd z výustného objektu č. 1 je potrebný súhlas vlastníka 
dažďovej kanalizácie.

Ďalší stupeň PD s detailami vyustnych objektov a vypočítaným množstvom zrážkových vôd
do toku /každý vvustnv objekt samostatnej žiadame predložiť na vyjadrenie našej organizácii.
Uvedeným pripomienkam sa vyhovuje.
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Dňa 10.03.2018 bolo na stavebný úrad elektronicky doručené podanie od účastníka konania - 
Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, v ktorých si 
uplatňuje nasledovné podmienky k územnému konaniu cit.:

1) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

2) Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie 
správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované 
dopravné riešenie je dostatočné. Uvedenej pripomienke sa v prvej časti nevyhovuje 
a v druhej vyhovuje.

3) Žiadame, aby okolie stavby „IBVHorička - Liptovská Ondrašová" bolo podľa §39a ods.2 
písm .b stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny parčík v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

4) Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme 
aj tzv. dažďové záhrady (www.samosprawdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové 
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 
°C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, 
odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o 
technické ako aj krajinárske dielo. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.

5) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie 
podľa § 65Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods.5 Vodného 
zákona č. 364/2004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením 
orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu. 
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

6) V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v 
súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Uvedenej 
pripomienke sa nevyhovuje.

7) V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu 
podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a 
hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení na 
účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov 
manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska, programu znižovania znečisťovania vôd 
znečisťujúcimi látkami a koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. 
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

8) V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude 
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové 
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky 
miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných
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riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom 
opatrení ako sú dažďové záhrady, retenčná dlažba, energeticky efektívne narábanie so 
zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v 
stavebnom konaní. Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.

9) Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. f https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti- 
podnikatela). Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

10) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

1) komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
2) kovov označeného červenou farbou
3) papiera označeného modrou farbou
4) skla označeného zelenou farbou
5) plastov označeného žltou farbou
6) bio-odpadu označeného hnedou farbou 

Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.

11) Podľa §4 ods. 1 písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie 
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana 
verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania“; vyššie uvedené 
požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky územného rozhodnutia 
podľa §39a ods.2písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.lpísm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. 
s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada 
s uplatnenými podmienkami, požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich 
v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si zároveň splní 
povinnosť podľa §3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z..
Uvedenej pripomienke sa vyhovuje.

12) Zároveň Vás v súlade s §23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 
kópie spisu (skenu) resp, jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok,
t.j.:

7) Koordinačná situácia
8) Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
9) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
10) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 

odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby
11) Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v 

územnom rozhodnutí.
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Ing. Miroslav Bubniak, Mgr. Dáša Bubniaková, S.B.Hroboňa 173/17, 031 

01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Ing. Rastislav Chynoranský, Ing. Soňa 
Chynoranská, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, 
Emília Krivošová, Myslavská 382/310, 040 16 Košice, Eva Záhorová, Dušana Kováča 4, 031 
05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová v zastúpení Ing. Pavel Krivoš, ul. S.B. Hroboňa 
173/17, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová v zastúpení RTC plus, s.r.o., Nábr. 
J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica-Nábrežie IČO: 44 512 104, podal dňa
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15.02.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Horička - Liptovská 
Ondrašová“ - líniová stavba umiestnená v katastrálnom území Liptovská Ondrašová. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

V zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov bola zverejnená žiadosť na stavbu vo vzťahu ku ktorej 
sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov, táto žiadosť je zverejnená po celú dobu 
trvania konania.

Dňa 12.03.2018 stavebný úrad prerušil konanie do doby doplnenia chýbajúcich 
dokladov, na základe čoho bolo konanie prerušené na 30 dní od doručenia výzvy. Dňa
13.03.2018 bola na spoločný obecný úrad doručená žiadosť na prehodnotenie potreby 
stanovísk k vydaniu rozhodnutia, na ktorú bola dňa 26.03.2018 poslaná odpoveď. Po jej 
doplnení žiadosti dňa 17.04.2018 stavebný úrad v zmysle § 36 stavebného zákona, oznámil 
začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky a 
nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 01.06.2018. Súčasne oznámil 
účastníkom konania kedy a kde je možné nahliadať do podkladov rozhodnutia. Upozornil ich, 
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak sa na ne 
neprihliadne. Ďalej ich upozornil na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť.

Doručené pripomienky a námietky od účastníkov a dotknutých orgánov štátnej správy:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN 3072/2018/02, 
CZ 9316/210/2018 určil podmienky k realizácií stavby. Uvedeným podmienkam bolo 
vyhovené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, stavebník je povinný dodržať pripomienky 
uvedené v ich vyjadrení.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vo vyjadrení pod č. CS SVP OZ PN 4564/2017/2, 
CZ 17742/210/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania pripomienok. 
Uvedeným pripomienkam bolo vyhovené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, stavebník je 
povinný dodržať pripomienky uvedené v ich vyjadrení.

Dňa 10.03.2018 bolo na stavebný úrad elektronicky doručené podanie od účastníka konania - 
Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, v ktorých si 
uplatňuje nasledovné podmienky k územnému konaniu cit.:

1) Žiada predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa 
na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. Uvedenej požiadavke bolo vyhovené - 
navrhovateľom bolo doložené vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš, odbor životného 
prostredia a dopravy, oddelenie CD, PK a VP, ktoré je súhlasné.

2) Žiada predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie 
správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované 
dopravné riešenie je dostatočné. Uvedenej pripomienke bolo vyhovené v druhej časti, 
navrhované komunikácie sú dopravne napojené na komunikácie mesta Liptovský Mikuláš. 
Dotknutý orgán mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie 
CD, PK a VP súhlasil s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní pripomienok, ktoré sú 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich dodržať.
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3) Žiada, aby okolie stavby „IBV Stošice Liptovský Mikuláš" bolo podľa §39a ods,2 písm .b 
stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny parčík v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní. Uvedenej pripomienke bolo vyhovené, nový 
návrh rieši parkové úpravy okolo navrhovaných komunikácii a to tak, že priamo pri ceste je 
z obidvoch strán navrhovaný zelený pás, v ktorom môžu byť umiestnené len parkovacie státia 
bez možnosti výstavby prístreškov, pergol a garáži, čím sa vytvorí parkový koridor v celkovej 
šírke zelený pás 6,0m + komunikácia s chodníkmi a zelenými pásmi šírky 9,0 m + zelený pás 
6,0 m. Tieto zelené pásy s komunikáciami v celkovej šírke 21,0 m, budú sadovými úpravami 
vytvárať charakter parkových úprav a dostatočne zabezpečovať zelené plochy, ktoré budú 
prispievať k ekologickej stabilite územia.

5) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie 
podľa § 65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa §18 ods.5 Vodného 
zákona č. 364/2004 Z.z. a environmentálnych cieľov podľa Vodného zákona vyjadrením 
orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu. 
Uvedenej pripomienke bolo vyhovené, k predmetnej lokalite bolo doložené vyjadrenie 
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/3451-2/Li, v ktorom súhlasia za predpokladu 
dodržania podmienky: že v ďalšom stupni PD zdokladujú dostatočnú kapacitu existujúceho 
potrubia odvodu dažďovej vody (výustný objekt č.l), do ktorej má byť zaústené 
novobudované ( potrubie dažďovej kanalizácie (1) z časti predmetnej lokality (II. a III. etapa 
výstavby), ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujú predložiť orgánu štátnej vodnej 
správy na posúdenie. Taktiež bolo doložené vyjadrenie od správcu vodného toku Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p., ktorý vo pod č. CS SVP OZ PN 4564/2017/2, CZ 
17742/210/2017 súhlasil s vydaním územného rozhodnutia za dodržania pripomienok 
definovaných vo výrokovej časti.

7) V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu 
podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a 
hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení na 
účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov 
manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska, programu znižovania znečisťovania vôd 
znečisťujúcimi látkami a koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. 
Uvedenej pripomienke bolo vyhovené pozemné komunikácie sú navrhnuté v zmysle platných 
noriem, s odvodnením do kanalizačných vpustí, kde sú osadené sorpčné filtre pre 
zachytávanie ropných látok. Takto predčistená voda je odvedená dažďovou kanalizáciou do 
odvodňovacieho rigola, ktorý je napojený na povrchový vodný tok. Podzemná voda sa 
v predmetnom území nenachádza, čo dokumentuje geologický prieskum - vrt, ktorý bol 
prevedený do hĺbky 16,00 m a v ňom sa nedokumentuje podzemná voda.

9) Žiadosti preukázania splnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 
Z.z. f https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Uvedenej 
pripomienke bolo vyhovené navrhovateľ doložil vyjadrenie Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva v ktorom súhlasia s predloženou 
projektovou dokumentáciou za dodržania podmienok, ktoré sú uvedené vo výrokov časti 
a budúci stavebník je povinný rešpektovať ich.

11) Podľa §4 ods. 1 písm. e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie 
obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana

16

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela


verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania“; vyššie uvedené 
požiadavky žiadajú uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky územného rozhodnutia 
podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.l písm.e vyhlášky č.453/2000 
Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa navrhovateľ riadne 
vysporiada s uplatnenými podmienkami, požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej 
vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si 
zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z..
Uvedenej pripomienke bolo vyhovené vo výrokovej časti predmetného územného 
rozhodnutia, kde sú určené podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby 
v zmysle § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb., vymedzujú sa požiadavky vyplývajúce zo 
stanovísk dotknutých orgánov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať prípadne zapracovať 
do následnej projektovej dokumentácie.

Dôvody zamietnutia námietok účastníka konania:
2) Žiada predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie 
správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované 
dopravné riešenie je dostatočné. Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené v prvej časti, 
stanovisko Slovenskej správy ciest nebolo potrebné doložiť navrhovateľom z dôvodu, že 
dopravné napojenie navrhovaných komunikácií je na mestské komunikácie vo vlastníctve 
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré napožadovalo stanovisko SSC pre svoje súhlasné

4) Pripomienke Marcela Slávika, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v 
adekvátnom
(www.samosprawdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických 
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, odparovanie vody 
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj 
krajinárske dielo. Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené, stavebný úrad nie je kompetentný 
na nariadenie podmienky zrealizovať dažďové záhrady. Dotknuté orgány štátnej správy 
v tejto otázke nepožadovali vo svojich stanoviskách uplatnenie výstavby dažďových záhrad.

6) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v súvislosti s 
predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Uvedenej pripomienke 
nebolo vyhovené, v riešenom území nie je nutné realizovať žiadne preventívne ani 
kompezačné opatrenia. Stavebnou činnosťou nebude ohrozená ekologická stabilita krajiny. 
Na dané územie bol vypracovaný inžinierskogeologický prieskum pod č. 1517/2018, firmou 
HAGEOS, s.r.o., ul. Vyšné fabriky 25/16, 033 01 Liptovský Hrádok, ktorý vypracovala 
oprávnená osoba Ing. Jozef Havčo a ktorého výsledkom bola záverečná správa, v ktorej 
neboli navrhnuté špeciálne opatrenia na zakladanie stavieb.

rozsahu forme dažďové záhradytzv.a aj

8) V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude 
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové 
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky 
miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo a umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom 
opatrení ako sú dažďové záhrady, retenčná dlažba, energeticky efektívne narábanie so 
zbytkovým teplom a podobne. Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v
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stavebnom konaní. Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené. V tomto stupni povoľovania 
stavby nie je v kompetencii stavebného úradu nariaďovanie riešení obnoviteľných zdrojov 
energie ani realizácia dažďových záhrad a podobne. Projektanti jednotlivých stavieb sa vecou 
môžu zaoberať pri projektovaní stavieb.

10) Požiadavke vyriešenia a zabezpečenia separovaného zberu odpadu; v dostatočnom 
množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 

komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
kovov označeného červenou farbou 
papiera označeného modrou farbou 
skla označeného zelenou farbou 
plastov označeného žltou farbou 
bio-odpadu označeného hnedou farbou

Uvedenej pripomienke nebolo vyhovené z dôvodu, že sa jedná o územné konanie. Zberné 
nádoby si budú umiestňovať jednotliví vlastníci rodinných domov individuálne na svojich 
pozemkoch.

12) Zároveň Vás v súlade s §23 ods. 1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 
kópie spisu (skenu) resp, jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok,
t.j.:
Koordinačná situácia
Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, odtoku 
z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby

Toto vyjadrenie a spôsob, akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal, žiadame uviesť v 
územnom rozhodnutí.
Uvedenej pripomienke sa nevyhovuje, nakoľko § 23 ods. 1 Správneho poriadku hovorí 
o nazeraní do spisov cit.: Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo 
nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o 
hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. 
Z tohto zákonného ustanovenia vyplýva, že nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy možno 
zásadne iba v prítomnosti zamestnanca správneho orgánu. O využití práva nazrieť do spisu by 
mal správny orgán urobiť záznam obsahujúci údaje o tom, kto do spisu nazrel, ktorý 
zamestnanec bol prítomný pri nazeraní do spisu, a čas, kedy došlo k nazretiu do spisu. 
Zasielanie PD v súlade so zákonom o autorských právach stavebný úrad nerealizuje. 
Oznámenie o začatí konania bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš, bol 
stanovený termín miestneho zisťovania a termín nahliadnutia do podkladov, s čím ste boli 
vopred oboznámený, a nevyužil ste účasť na pojednávaní.

Vzhľadom k tomu, že predložené podklady a stanoviská nestačili na riadne posúdenie 
stavby z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov stavebný úrad navrhovateľa 
vyzval na doplnenie o doklady a stanoviská. Po ich doložení stavebný úrad rozhodol tak ako 
je to uvedené vo výrokovej časti.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do 
podmienok rozhodnutia. K predmetnej projektovej dokumentácií sa vyjadril útvar architekta 
zo dňa 14.06.2018 s vyjadrením, že stavba nie je v rozpore z UPN mesta Liptovský Mikuláš. 
Jedná sa o obytné územie s prevahou rodinných domov max. 2.NP, a indexom zastavanej 
plochy max. 30%. Predné oplotenie môže byť do max. výšky 1,4 m.
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Umiestnenie stavby je v súlade s platným ÚPN mesta Liptovský Mikuláš. Podľa 
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN 
dňa 16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 v znení zmien a doplnkov sa navrhovaná 
stavba nachádza v urbanistickom bloku „obytné územie s prevahou rodinných domov“. 
Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. Umiestnenie stavby 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa § 47 a § 48 stavebného 
zákona
Vlastníctvo a užívanie pozemkov doložené:

pozemku parc.č. KN-C 1074/3, 1076/6, 1076/9 vk.ú. Liptovská Ondrašová výpisom 
z listu vlastníctva č. 5177 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom 
Liptovský Mikuláš dňa 22.11.2017, vo vlastníctve: Ing. Miroslav Bubniak aMgr. Dáša 
Bubniaková, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Rastislav Chynoranský 
a Ing. Soňa Chynoranská, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Pavel Krivoš, 
S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš, Emília Krivošová, Myslavská 382/310, 040 
16 Košice, Eva Záhorová, Dušana Kováča 4, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská 
Ondrašová. Vlastníci predmetných pozemkov splnomocnili Ing. Pavla Krivoša, S.B.Hroboňa 
173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš vo veci územného konania, stým, že môže splnomocniť 
tretiu osobu.

pozemku parc.č. KN-C 1074/1 (KN-E 1590/2) vk.ú. Liptovská Ondrašová výpisom 
z listu vlastníctva č. 5634 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom 
Liptovský Mikuláš dňa 22.11.2017, vo vlastníctve: spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 
97/2013- správca - Lesy Slovenskej republiky, š.p., Bnaská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 
Banská Bystrica. Bol doložený súhlas na výstavbu IBV Horička - Liptovská Ondrašová od 
Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová.

pozemku parc.č. KN-C 1051/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová výpisom z listu vlastníctva 
č. 1459 vo vlastníctve: Slovenského vodohospodárského podniku, š.p., Radničné námestie 8, 
Banská Štiavnica. Bol doložený súhlas od správcu vodných tokov a vlastníka dotknutého 
pozemku s umiestnením objektu.

pozemku parc.č. KN-C 1077/3 v k.ú. Liptovská Ondrašová výpisom z listu vlastníctva 
č. 5217 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 
22.11.2017, vo vlastníctve: Ing. Pavel Krivoš, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš 
- Liptovská Ondrašová, Ing. Cyril Fogaš, Vitálišovce 902, 031 04 Liptovský Mikuláš - 
Podbreziny. Bol doložený súhlas na výstavbu IBV Horička - Liptovská Ondrašová.

pozemku parc.č. KN-C 1077/13 v k.ú. Liptovská Ondrašová výpisom z listu vlastníctva 
č. 4777 vydaný a overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Liptovský Mikuláš dňa 
22.11.2017, vo vlastníctve: Bohdana Jašíková, F. Kráľa 489, 033 01 Liptovský Hrádok, 
Kazimír Krivoš, Jefremovská 614/6, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny, Iveta Jančia, 
Kollárova 2134/3, 903 01 Senec, Bohdana Hideghétiová, Liptovský Peter č. 253, 033 01 
Liptovský Hrádok, Elena Gondová, Sady M.R.Štefánika 73, 033 01 Liptovský Hrádok, Ing. 
Pavel Krivoš, S.B.Hroboňa 173/17, 031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Eva 
Záhorová, Dušana Kováča 4, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Emília 
Krivošová, Myslavská 382/310, 040 16 Košice, Ing. Cyril Fogaš, Vitálišovce 902, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Podbreziny. Bol doložený súhlas na výstavbu IBV Horička - Liptovská 
Ondrašová.

pozemku parc.č. KN-C 705/2, 707, 696/1, 698, 708, 706, vk.ú. Liptovská Ondrašová 
výpisom z listu vlastníctva č. 5174 vo vlastníctve: CYRO, s.r.o., Priemyselná zóna 527, 031 04 
Liptovský Mikuláš - Podbreziny. Bol doložený súhlas pre vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby.
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Bol doložený súhlas k výstavbe IBV Horička a právo prechodu po spevnenej ploche -
komunikácii umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 1076/11. 1076/9 vk.ú. Liptovská
Ondrašová a súhlas k využitiu kanalizácie pre daný projekt od Dušana Nemešányho, Pod
Čerencom 1087/7. 031 05 Liptovský Mikuláš a bol doložený súhlas Ing. Michala Záhora, ul.
Dušana Kováča 4. 031 01 Liptovsky Mikuláš s návrhom na územné konanie a súhlas
dopravným riešením v zmysle priloženého situačného plánu po spevnenej ploche parc.č. KN-C
1076/21 k. ú. Liptovská Ondrašová.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 
59 písm. „ a “ ods. 2: 1920,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Poučenie :
Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa 

možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podaním na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41 
Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej 
politiky, Vysokoškolákov Č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie možno preskúmať 
správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho/súcjpeho poriadku.

V\ Ás'
Lč/&f.

Ing. Já^i Bléháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

y*
*

•ítr/•Sv-2- #y 
' 'V-^ovp'ť í

Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 
umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle § 34 zák. č. 50/1976 
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Doručuje sa

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
a musí byť vyvesené na webovom sídle miesta po dobu 15 dní a na úradnej tabuli mesta 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí mestom 
zverejnené na webovom sídle miesta, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí 
alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- RTC plus, s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš
- Mestský úrad, odbor ŽP a dopravy - oddelenie CD, PK a VP
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS 

Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 

Lipt. Mikuláš
- Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Liptovský Mikuláš, Nám. Osloboditeľov 1, 031 

41 Liptovský Mikuláš
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v
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- Stredoslovenská energetika - distribúcia a.s. . Žilina, 010 47 Žilina
- Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 031 80 Lipt. Mikuláš
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava 15
- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9.mája č.2, 975 90 Banská Bystrica
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia 

horného Váhu, ul. Jána Jančeka č. 36, 034 01 Ružomberok
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
- Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 031 01 Lipt. Mikuláš
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