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

Číslo: MsU/UR a SP 2018/04444-05/MDu V Liptovskom Mikuláši:23.07.2018

Navrhovateľ: InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina podal dňa 14.04.2018 

návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. 
Mikuláš“ nachádzajúcu sa na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 2099/142, 143, 144, 145, 
2099/330, 2099/217, 218,1654/1, 9,10, 20, 70,1680/1, 1646/15 (KN-E 2425/1), KN-C 2046/2 
( KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680 ) v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté územné 
konanie.

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 § 5 
písmeno a) zák.č. 608/2003 Z.z., o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská 
uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a ods.l a 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš“ -na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 
2099/142, 143, 144, 145, 2099/330, 2099/217, 218, 1654/1, 9, 10, 20, 70, 1680/1, 1646/15 (KN- 
E 2425/1), KN-C 2046/2 ( KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680 ) v k. ú. Palúdzka tak, ako je to 
zakreslené v situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom dokumentácie pre územné rozhodnutie je návrh Obchodného centra Palúdzka 
Liptovský Mikuláš. Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta 
Liptovský Mikuláš na ulici Palúčanská, v katastrálnom území Palúdzka, v priestore medzi 
bytovým domom sup. č. 616 a št. cestou 1/18. Pozemok má mierne svahovitý charakter. Lokalita 
bude dopravne napojená na miestnu komunikáciu ulica Palúčanská v mieste stykovej križovatky 
ul. Za Bocianom vytvorením priesečnej križovatky. Navrhovaná stavba bude pripojená novo 
navrhovanými prípojkami na všetky verejné inžinierske siete. Súčasťou návrhu sú nevyhnutné 
predĺženia inžinierských sietí.

Pre zabezpečenie potrieb statickej dopravy bude zriadená parkovacia plocha o celkovej 
kapacite 51 parkovacích stojísk, z toho 3 vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie.
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Objektová skladba: (v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia)
SO 01 Obchodné centrum
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
SO 03 Prípojka vody
SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie
SO 05 Dažďová kanalizácia
SO 06 Prípojka NN a VO
SO 07 Reklamný pylón
SO 08 Terémmne a sadové úpravy
SO 09 Prípojka VN a TR
SO 10 Stavebné úpravy MK Palúčanská
SO 11 Predĺženie verejného vodovodu
SO 12 Predĺženie verejnej kanalizácie
SO 13 Verejné osvetlenie MK

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a vodné plochy
Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:
- nie je potrebný
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. arch. Pavel Bobák, Ing. Martin Uličný - projektovanie pozemných a dopravných stavieb

Podmienky pre umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas
platnosti rozhodnutia:

1. Polohové a výškové umiestnenie stavby v zmysle situácie spracovanej na podklade kópie 
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia. 
Obchodné centrum Palúdzka- Lipt. Mikuláš sú na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 2099/142, 
143, 144, 145, 2099/330, 2099/217, 218, 1654/1, 9, 10, 20, 70, 1680/1, 1646/15 (KN-E 2425/1), 
KN-C 2046/2 ( KN-E 118/2, 2395/2, 2425/1, 11680 ) v k. ú. Palúdzka.
objekt Obchodného centra - jednopodlažný, umiestnený na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 
2099/143 a 2099/145 k. ú. Palúdzka
- objekt bude vzdialený: min. 19,2 m od ul. Palúčanská na pozemku pare. č. KN-C 2046/2 k. ú. 
Palúdzka; min. 11 m od št. cesty 1/18.
- architektonické a urbanistické:
- navrhovaný objekt bude obdĺžnikového pôdorysu o max. rozmeroch cca 34 x 61 m, zastrešený 
plochou strechou
- výška objektu bude max. + 6,0 m.
- reklamný pylón bude na pozemku pare. č. KN-C 2099/3 k. ú. Palúdzka

2. Napojenie na komunikačnú sieť:
Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš - nové napojenie na miestnu komunikáciu ul. 
Palúčanská vytvorením priesečnej križovatky na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/217, 218, KN- 
C 2046/2 ( KN-E 118/2, 11680 ) v k. ú. Palúdzka.

3. Napojenie na siete technického vybavenia:
- zásobovanie elektrickou energiou - nové napojenie NN a VN prípojky na pozemkoch pare. č. 
KN-C 2099/3, 1654/1, 9, 10, 20, 70, 1680/1, 1646/15 (KN-E 2425/1), KN-C 2046/2 ( KN-E
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118/2, 2395/2, 2425/1, 11680 ) v k. ú. Palúdzka.
- prívod pitnej vody - nové napojenie prípojky vody a predĺženie verejného vodovodu bude na 
pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 142, 217, 218, 2046/2 ( KN-E 118/2 ) v k. ú. Palúdzka.
- splaškové vody - prípojka splaškovej kanalizácie a predĺženie verejnej kanalizácie bude na 
pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 142, 217, 218, 2046/2 ( KN-E 118/2 ) v k. ú. Palúdzka.
- dažďové vody - je navrhnutá nová dažďová kanalizácia na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 
142, 143, 144, 330, v k. ú. Palúdzka, zachytené vody sa prečistia v odlučovači ropných látok, 
následne budú vsakované
- STL plynovod - nie je potrebný

4. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvou na životné prostredie
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky voči vydaniu územného 
rozhodnutia pre stavbu „OBCHODNÉ CENTRUM PALÚDZKA- LIPT.MIKULÁŠ“,
Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje:

Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 
predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie 
Stavba bude v súlade s územným plánom obce

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ZP, úsek štátnej vodnej správy 
Z vodohospodárskeho hľadiska s umiestnením Obchodného centra súhlasíme.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na vyjadrenie
Vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v súlade s § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním územného rozhodnutia pre 
navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade 
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona 
o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné 
zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). 
Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby 
a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo 
staveniska hneď odvážať.
4. Prevádzkovateľ obchodného centra si musí počas jeho prevádzky plniť povinnosti, ktoré 
mu ako držiteľovi vyplývajú zo zákona o odpadoch.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk obce, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí 
a zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny a posudzovania vplyvou na životné prostredie

vydal potvrdenie k navrhovanému projektu v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znp.
Navrhovaný projekt nespĺňa kritériá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
1. V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN 
vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. 
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako 
prílohu tohto vyjadrenia, { Červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou 
prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou N N podzemné).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z„ a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii 
výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,Zároveň si Vás 
dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích 
osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám 
na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu orevadzkovatei@sseKl.sk vvtvči
určený pracovník .SSE-D, a.s.
3. Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN STN a platných zákonov. Pre 
pripojenie Vášho nového miesta Je z Vašej strany potrebná výstavba novej VN prípojky á 
trafostanice.VN prípojka a trafostanica bude realizovaná ako jednoúčelové zariadenie - na 
náklady investora. Miesto odovzdania kvality distribúcie - v mieste odbočenia z distribučnej 
sústavy.(VN svorky odpínača v trafostanici 151/ts/600_Paiudzka-Bocian. Pre pripojenie 
novej VN prípojky a jednoúčelovej trafostanice z VN rozvádzača trafostanice 
151/ts/6G0_Paíudzka-Bocian je potrebná jeho výmena. Výmenu VN rozvádzača 
trafostanice 151/ts/600 Paludzkä'Bocian prípravu (projektová dokumentácia a 
inžinierska činnosť), realizáciu a kolaudáciu elektroenergetického zariadenia zabezpečí 
SSE-D v zmysle platnej legislatívy a prevádzkového poriadku na vlastné náklady po úhrade 
a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
4. Odovzdávacie miesto bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej 
lokalite po vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSE-D. Presné umiestnenie 
istiacej skrine potrebnej pre pripojenie odberného miesta bude zrejmé po vypracovaní 
projektovej dokumentácie zo strany SSE-D, Vybudovanie nového elektroenergetického 
zariadenia SSE-D je vedené pod akciou SW: LM-10560 a pozostáva z nasledovných 
krokov:

Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so 
žiadateľom o pripojenie
Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa (za úhradu pripojovacieho poplatku sa 
považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSE-D)
Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D pre 
vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.) 
Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, pripadne 
oznámenie o drobnej stavbe v závislosti od rozsahu technického riešenia 
Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D
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- Spustenie do prevádzky - preberacie konanie* kolaudačné rozhodnutie
Aktuálne sa uvedená žiadosť nachádza v stave riešenia: 'Vyjadrenie k bodu a 
podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení".

5. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In « 3x480 Ampér. 
Termín pripojenia na elektroenergetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov od vydania 
právoplatného stavebného povolenia alebo vydania súhlasného stanoviska k ohláseniu drobnej 
stavby.
6. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom 
na verejne prístupnom mieste - pri novej TS. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme 
STN EN 61439-5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a 
obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný 
priestor aspoň 800mm, Univerzálna skriňa merania (ÚSM.pri TS ) pripravené miesto na 
zapojenie elmera Wattového. Skalár, HDO-LCR 440(ENERMET) a skúšobnej svorkovnice 
ZS lb s krytom .(meraciu súpravu umiestniť mimo silovej časti rozvádzača )
Druh merania - polopriame cez meracie transformátory prúdu (MTP), triedv presnosti 
Q,5S sekundárnej záťaže 10 VA, úradne overené - je potrebné dokladovať overovacími 
listami, z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke 
www.ssed.fik.
7. Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť do SSE-D na schválenie (ďalej PD) VN prípojky a
TS

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

Pri návrhu inžinierskych sietí žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného verejného 
vodovodu a navrhovanej verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t j. min. 1,5 
m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Ochranné pásmo je potrebné 
dodržať aj od NN rozvodov a všetkých ostatných sietí.
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.
Navrhované rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť v súlade s 
územnoplánovacou dokumentáciou dostavby obytného súboru Palúdzka.
Pred predložením ďalšieho stupňa PD k vyjadreniu žiadame dohodnúť v zmluve (resp. v 
zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom podrobnosti prevzatia 
vybudovaného rozšírenia vodovodu a kanalizácie do vlastníctva alebo prevádzky.
Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované naše pripomienky a budú 
vypracované samostatné časti „Rozšírenie verejného vodovodu, Rozšírenie verejnej 
kanalizácie. Vodovodná a Kanalizačná prípojka“ predpísaného rozsahu, žiadame predložiť k 
vyjadreniu.

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 dodržať Všeobecné 
podmienky ochrany SEK v zmysle vydaného 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,
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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 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na 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 1c 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 
internetovú aplikáciu na stránke: httr>s://www.telekom.sk/vyjadrenia.

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

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
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v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami v správe SPP-D,
stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení, ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení; 
stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 
posúdenie SPP-D;
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 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 zariadenia;
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;

k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v yj a d r u j e m e.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom KPU uplatňuje nasledovné 
požiadavky:

Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní 
vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou 
obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 
napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 
fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je 
nevyhnutné nález okamžite nahlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr 
na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom.
Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade 
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa
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musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode 
s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť 
z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu.

LiptovNet a.s., Liptovský Mikuláš
V oblasti záujmového územia dôjde k stvku s optickými sieťami spoločnosti LiptovNet a.s.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie 
polohy sietí na základe samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese 
imafex@imafex.sk alebo tel. čísle 0918 4152327.

IMAFEX spol. s.r.o., Litovský Mikuláš
V oblasti záujmového územia dôjde k styku s optickými sieťami spoločnosti IMAFEX s.r.o.

Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch 
pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Mechanická 
ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie a vyznačenie 
polohy sietí.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná IMAFEX s.r.o. na základe 
samostatnej objednávky v termíne dopredu dohodnutom na adrese imafex@imafex.sk alebo 
tel. čísle 0918 4152327.
Upozorňujeme, že pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 
optické siete ste povinný vykonať všetky ochranné opatrenia, oboznámiť pracovníkov 
vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou a upozorniť pracovníkov na 
možnú polohovú odchýlku + - 30 cm od vyznačenej polohy. Pri prácach v miestach výskytu 
sietí a zariadení pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a nepoužívať nevhodné náradie vo 
vzdialenosti najmenej 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy siete.

- Neprechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu. Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok. Pred zahrnutím obnoviť krytie a 
označenie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Liptovský Mikuláš
Súhlasí s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „Obchodné centrum

Palúdzlca - Liptovský Mikuláš“.
Dispozičné riešenie nebolo predmetom posúdenia.
S prihliadnutím na hore uvedené skutočnosti Vás RUVZ upozorňuje na nasledovné:

pracovisko a zázemie pre zamestnancov riešte v zmysle N V SR č, 391/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

stravovaciu a potravinársku časť zosúlaďte s vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z.z. o 
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Z.z. o hygiene potravín

dispozičné riešenie priestorov starostlivosti o ľudské telo zosúlaďte s1 vyhláškou MZ SR L 
75/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

rešpektujte možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z navrhovanej stavby a
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navrhnite protihlukové opatrenia tak, aby hlukové pomery v obytnom prostredí boli v súlade $ 
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR 2, 237/2009 Z.z.

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alebo projektovej dokumentácie :
- V projekte pre stavebné povolenie dodržať podmienky vyhradené v stanoviskách dotknutých 

orgánov a organizácií.
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s § 9 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Dodržať ustanovenia STN 73 6005 a súvisiacich predpisov. Pri uskutočňovaní stavby 
dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu 
zdravia osôb na pracovisku.

Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených 
záujmov účastníkov konania:

Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich podzemných a nadzemných 
vedení inžinierskych sietí.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie oprávnenej 
právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
24.11.2017; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 24.11.2017; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia zo dňa 23.11.2017; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na žp zo dňa 27.11.2017; Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 
12.12.2017; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 05.12.2017; 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 09.04.2018; Orange Slovensko a.s., Banská Bystrica zo 
dňa 12.12.2017; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo dňa 08.12.2017; 
Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 16.05.2018; SPP - distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 
01.12.2017; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 06.12.2017; PROFINET,s.r.o. Liptovský Mikuláš 
zo dňa 25.04.2018; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 27. 04. 2018; IMAFEX, spol.s.r.o. 
Liptovský Mikuláš zo dňa 27.04.2018; mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta zo 
dňa 05.01.2018; mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie 
cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 07.05.2018; Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22.11. 2017; VPS 
Liptovský Mikuláš zo dňa 10.05.2018;
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Neboli vznesené žiadne námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 
žiadosť o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona právne záväzné aj pre 
právnych nástupcov konania.
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Odôvodnenie:
Navrhovateľ InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 návrh 

na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš“ 
nachádzajúcu sa na pozemkoch pare. č. KN-C 2099/3, 2099/142, 143, 144, 145, 2099/219, 
2099/217, 218, 1654/1, 9, 10, 20, 70, 1680/1, 1646/15 (KN-E 2425/1), KN-C 2046/2 ( KN-E 
118/2, 2395/2, 2425/1, 11680 ) v k. ú. Palúdzka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 16.04.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 22.05.2018. Na základe 
zmeny technického riešenia návrhu križovatky stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 
stavebného zákona dňa 21.05.2018 doplnkové začatie územného konania verejnou vyhláškou 
účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 18.06.2018 Súčasne ich upozornil, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, inak na ne 
nebude prihliadnuté. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 ods. 5 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný 
úrad účastníkov konania poučil, kde a kedy je možné nahliadať do dokladov.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o umiestnení stavby preskúmal predložený návrh 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v 
§ 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

prejednal ho s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnením stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené 
záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad preskúmal návrh predovšetkým z hľadiska 
očakávaných vplyvov na životné prostredie a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie 
neohrozuje.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a zainteresované organizácie boli vo 
vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. hygienické, protipožiarne podmienky, 
podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany 
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.) 
boli premietnuté, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad 
v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre 
stavebné povolenie. Rovnako zapracoval do podmienok územného rozhodnutia podmienky 
dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú projektovej prípravy stavby. Stavebný úrad v konaní nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.

Umiestnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja 
územia a je v súlade splatným územným plánom UPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol 
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s 
účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. 
č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané : výpisom z listov vlastníctva č. 5714 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 
12.04.2018, č. 5198 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 25.06.2018, č. 2990 k. ú. Liptovský Mikuláš 
zo dňa 25.06.2018, č. 4401 k. ú. Liptovský Mikuláš zo dňa 17.07.2018, zmluva o zriadení 
vecného bremena na vybudovanie komunikácie, spevnenej plochy a právo vstupu a prechodu, 
vjazdu a prejazdu na pozemok pare. č. KN-C 2099/330 k.ú. Palúdzka zo dňa 10.05.2018,
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zmluva o zriadení vecného bremena č. 224/2018/Práv. na uloženie inžinierskych sietí medzi 
mestom Liptovský Mikuláš a InDevel, s.r.o. zo dňa 29.03.2018, nájomná zmluva č. 
223/2018/Práv. medzi mestom Liptovský Mikuláš a InDevel, s.r.o. zo dňa 29.03.2018;

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka 59 
písm. „ a “ods. 2: - 9x100 - 900,00 € 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 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 súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Jáp,£lcháč, PhD.
primátarTfié/sta Liptovský Mikuláš

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha overená stavebným úradom (situačný výkres s vyznačeným umiestnením stavby 
v súlade s podmienkami územného rozhodnutia) je neoddeliteľnou prílohou územného 
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v 
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené iným spôsobom spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej 
úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom 
doručenia.

Doručuje sa
Účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto 
pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám 
môžu byť konaním priamo dotknuté) - formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 stavebného 
zákona tak, že toto rozhodnutie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli tunajšieho úradu a na internetovej stránke.
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Na vedomie
InDevel, s.r.o., Jesenského 1089/11,010 01 Žilina
Mesto Liptovský Mikuláš - oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, Ul. 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš — oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev , Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Mesto Liptovský Mikuláš -Útvar hlavného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, 
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 
41 Liptovský Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ministersvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred 
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 
36,031 80 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet a.s., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zvesené dňa:Vyvesené v mieste stavby dňa:

2 7 07 2018 Zvesené dňa:..........1.1.. 0.8.. 2D.1E
2 7 07 2018

Vyvesené dňa:
y//, k?f. í .. $sÍ!t?..brrJ.hr>.

dňa:Oznámené na webovej stránke mesta

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
0-2
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