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

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/5996-06/MDu Liptovský Mikuláš: 23.11.2018

Navrhovateľ: Ing. Miroslav Hartmann, Bjôrnsonova 1360/21, 031 01 Liptovský Mikuláš - 
Staré mesto

v zastúpení Ing. Ivan Borsík, Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš- Podbreziny 
Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby: „Slnečná osada Veľké Lúky - 6 radových 

domov, 4 objekty občianskej vybavenosti“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ Ing. Miroslav Hartmann, Bjôrnsonova 1360/21, 031 01 Liptovský 
Mikuláš - Staré mesto v zastúpení Ing. Ivan Borsík, Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš- 
Podbreziny podal dňa 22.06.2018 návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu 
„Slnečná osada Veľké Lúky - 6 radových domov, 4 objekty občianskej vybavenosti“ na 
pozemku pare. č. KN-C 1072/41, KN-C 1072/42, KN-C 1072/43, KN-C 1072/67, KN-C 
1072/68, KN-C 1072/69, KN-C 1072/70, KN-C 1072/71 , KN-C 1072/72, KN-C 1072/73, 
KN-C 1072/74, KN-C 1072/75, KN-C 1072/8, KN-C 1072/17, KN-C 1072/18 a 
KN-C 1072/19 v k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom začalo konanie o zmene 
umiestnenia časti stavby.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 15.01.2007 pod č. ÚRaSP 
2006/03057-Dc. Uvedené územné rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím zo dňa 09.06.2010 
pod č. ÚRaSP 2010/2893-04/Dc.

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 (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5, písm. a) zák. č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, prerokoval 
žiadosť stavebníka podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené 
dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39 ods. a) stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 
Zb., vydáva rozhodnutie

o zmene umiestnenia časti stavby
„Slnečná osada Veľké Lúky - 6 radových domov, 4 objekty občianskej vybavenosti“ (ďalej 
len „stavba“) na pozemku pare. č KN-C 1072/41, KN-C 1072/42, KN-C 1072/43, KN-C 
1072/67, KN-C 1072/68, KN-C 1072/69, KN-C 1072/70, KN-C 1072/71 , KN-C 1072/72, 
KN-C 1072/73, KN-C 1072/74, KN-C 1072/75, KN-C 1072/8, KN-C 1072/17, KN-C 
1072/18 a KN-C 1072/19 v k. ú. Liptovská Ondrašová.
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Stavba bude umiestnená na pozemku pare. č. KN-C 1072/41, KN-C 1072/42, KN-C 1072/43, 
KN-C 1072/67, KN-C 1072/68, KN-C 1072/69, KN-C 1072/70, KN-C 1072/71 , KN-C 
1072/72, ICN-C 1072/73, KN-C 1072/74, KN-C 1072/75, KN-C 1072/8, KN-C 1072/17, KN- 
C 1072/18 a KN-C 1072/19 v k. ú. Liptovská Ondrašová tak, ako je to zakreslené v 
situačnom výkrese v území ohraničenom fialovou čiarou, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.

Popis stavby:
Projekt pre vydanie územného rozhodnutia stavby rieši novonavrhovanú výstavbu rodinných 
domov, pričom vychádza z rešpektovania vlastníckych vzťahov v území.
Predmetom pôvodného územného rozhodnutia zo dňa 15.01.2007 pod č. ÚR a SP 
2006/03057-Dc je 20 rodinných domov 4 objekty občianskej vybavenosti. Objekty rodinných 
domov sú dvojpodlažné s tým, že druhé podlažie je podkrovné. Dvojpodlažné sú aj objekty 
občianskej vybavenosti.
Predmetom zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby je zmena umiestnenia 6-tich radových 
rodinných domov na stavebné pozemky bez umiestnenia stavieb na pozemkoch s pare. č. 
KN-C 1072/41, KN-C 1072/67, KN-C 1072/68, KN-C 1072/69, KN-C 1072/70, KN-C 
1072/71 , KN-C 1072/72, KN-C 1072/73, KN-C 1072/74 a KN-C 1072/75 v k. ú. Liptovská 
Ondrašová, umiestnenie 6 samostatne stojacich rodinných domov na pozemkoch s pare. č. 
KN-C 1072/42, KN-C 1072/43, KN-C 1072/8, KN-C 1072/17, KN-C 1072/18 a KN-C 
1072/19 v k. ú. Liptovská Ondrašová, ktoré nahradia 4 objekty občianskej vybavenosti 
a zrušenie časti plánovanej komunikácie na pare. č. KN-C 1072/17, KN-C 1072/18 a KN-C 
1072/19 v k.ú. Liptovská Ondrašová.
Členenie stavby :
Stavebné objekty:
SO 01 Rodinné domy-v počte 6

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :
Orná pôda - súhlas na záber dotknutých pozemkov poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre 
výstavbu rodinných domov bol daný v rámci schvaľovania ÚPN SÚ mesta Liptovský Mikuláš.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
Umiestnenie stavby bude realizované podľa situácie spracovanej na podklade kópie 
z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia.

Rodinné domy umiestnené na pozemku pare. č. KN-C 1072/8, v k. ú. Liptovská Ondrašová 
budú osadené od západnej hranice pozemku vo vzdialenosti 5,0 m. Vzdialenosť medzi 
jednotlivými domami bude min. 7 m. Stavebná čiara sa určuje 6 m od hranice pozemku.

Rodinný dom umiestnený na pozemkoch pare. č. KN-C 1072/42 v k.ú. Liptovská Ondrašová 
bude v min. vzdialenosti 2,0 m od severnej a južnej hranice pozemku. Od hranice pozemku pare. 
č. KN-C 1072/5 v k.ú. Liptovská Ondrašová bude vo vzdialenosti 14,10 m.
Rodinný dom umiestnený na pozemkoch pare. č. KN-C 1072/17, KN-C 1072/18 a 
KN-C 1072/19 v k.ú. Liptovská Ondrašová bude v min. vzdialenosti 2,0 m od severnej a 
východnej hranice pozemku. Od hranice pozemku pare. č. KN-C 835 v k.ú. Liptovská 
Ondrašová bude vo vzdialenosti 12,208 - 17,208 m.

Výškový regulatív pripúšťa 2NP s podkrovím alebo upusteným podlažím.
Koeficient zastavanosti pozemku 0,3, koeficient zelene 0,7.
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Odvedenie dažďových vôd zo strechy bude dažďovými žľabmi a zvodmi na vlastný pozemok do 
vsakov tak, aby nedochádzalo k zamokaniu susedného pozemku. Na strechu je potrebné 
namontovať zachytávače zosúvajúceho sa snehu.
Napojenie na rozvodné siete :
Na zásobovanie obytnej zóny pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou slúži existujúci vodovod.
Na odvádzanie splaškových vôd z obytnej zóny slúži existujúca splašková kanalizácia. Miestami 
napojenia sú existujúce stoky splaškovej kanalizácie-1 etapa výstavby.
Kanalizačné stoky sú realizované z PVC DN 400,300 , Dl. 309 m 
Dažďové stoky sú realizované z PVC DN 400,300 v DL. 304 m.
Navrhované objekty budú napojené z existujúcej trafostanice 630 kVA, ktorá je umiestnená v 
zmysle vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky a napojená bude z linky č. 212.
Elektromerové rozvádzače umiestniť na verejne prístupné miesto na hranicu s verejným po
zemkom / v oplotení pred každým rodinným domom- pripraviť na montáž/.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy:
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:

S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou 
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
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. Upozorňujem Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá 
v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako 
s odpadom je potrebné s ňou nakladať.
S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský 
Mikuláš.

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, oddelenie cestnej 
dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev súhlasí so stavbou za 
dodržania podmienok:

Z dôvodu zrušenia časti pôvodne navrhovanej miestnej komunikácie, ktorá mala napojiť 
neverejnú slepú komunikáciu na vedľajšiu ul. Tehliarsku, a teda týmto rozhodnutím ostane 
táto ulica slepá, požadujeme podľa STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácii“ na 
konci neverejnej komunikácie zriadenie obratiska na východnom zakončení komunikácie. 
Novo navrhovanú vetvu prístupovej komunikácie požadujeme navrhnúť ako obojsmernú 
komunikáciu s minimálnou šírkou vozovky 5.5 m. v súlade s normou STN 73 6110 
„Projektovanie miestnych komunikácii“.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s týmito pripomienkami:
V oblasti plánovanej stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia alebo zariadenia v správe 
LVS,a.s. Liptovský Mikuláš.

3



Vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie v lokalite je súkromný investor.
S napojením a navrhovaným riešením musí písomne súhlasiť vlastník vodovodu a 
kanalizácie.
Ďalší stupeň projektu stavby žiadame predložiť k vyjadreniu.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
SSD na základe Vašej žiadosti stanovuje nasledovné:

V predmetnej lokalite katastra obce 
17, 18, 19, 41, 42, 43, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 sa energetické zariadenia 
nachádzajú: skrine, podzemné vedenia NN, podperné body a nadzemné vedenia VN. 
Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako 
prílohu tohto vyjadrenia, (červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - 
nadzemné vedenia).

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné 
vedenie 1 lOkV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV 
odkrajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od 
vodiča na každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: 
stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

- Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma (ďalej len OP). OP 
je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený 
na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je 
pri napätí od 1 k V do 35kV vrátane, pre vodiče bez izolácie 10m. V OP vonkajšieho 
nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané: Vykonávať 
zakázané činnosti a zriaďovať akékoľvek stavby v ochrannom pásme inkriminovaného 
vedenia a v jeho blízkosti bez súhlasu a predošlého oznámenia prevádzkovateľovi 
distribučnej sústavy.

o zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 
o vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 
o vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m 

od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou 
o uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
o vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 
o vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 

prevádzky 
o sústavy
o vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo

presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je 
zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia 

o vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
o elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť

prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať voľný 
pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z

Liptovská Ondrášová na parcelách KN 1072/5, 8,

krajného

vzdialenosti
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vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia 
podperného bodu.

Pokiaľ uvažujete so stavebným zámerom v ochrannom pásme inkriminovaného 22 kV 
vedenia je potrebné požiadať SSD ako prevádzkovateľa distribučného vedenia o výnimku z 
OP 22 kV samostatnou žiadosťou. Pri tejto požiadavke je potrebné doložiť geometrický pián 
so zameraním_stavby a predmetného 22kV vedenia, kde bude zrejmá vzdialenosť 
najkrajnejšej časti stavby od krajného vodiča VN vedenia._Bez doloženia geometrického 
plánu nie je možné sa vyjadriť k výnimke z ochranného pásma.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu 
podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez 
aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, link: https://www.ssd.sk/ine- 
sluzbv/vvtvcovanie-podzemnvch-enerqetickvch- vedeni?paqe id=6167 alebo zaslanú na 
mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v 
ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať 
postup prác na príslušnom Stredisko údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických 
zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
V prípade potreby porealizačného vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z 
kontroly.
V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter 
na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. 
Vyjadrenie k bodu a podmienkam napojenia jednotlivých domov bude riešené samostatným 
vyjadrením po vykonaní analýzy, o čom sme Vás už informovali.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Súhlasí s realizáciou navrhovanej 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
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plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu

TECHNICKÉ PODMIENKY:
zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 
9,0 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu 
D160, PN 80 kPa, vedeného v zel. páse s bodom napojenia pred parcelou číslo 1072/5 v 
katastrálnom území Liptovská Ondrašová,
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 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 po vydaní územného 

rozhodnutia, budú určené záväzné technické podmienky pripojenia k distribučnej sieti. 
Žiadosť a pokyny sa nachádzajú na našej web stránke.

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

- Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s stavbou vyžadujúcich akékoľvek zemné 
práce písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie starších stavebných fáz, či 
archeologických nálezov alebo situácií.
Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
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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 
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.

Energotel, a.s., Žilina
Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina,SE 
a.s., VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :

Stavba zasahuje (nachádza sa v blízkosti)_podzemné telekomunikačné vedenia v správe 
Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SE a.s. VE Trenčín a Energotel, a. s., 
Bratislava. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom § 68 
zákona č.351/2011 Z.z. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré 
treba objednať vopred 7 dní na t.č. vo vyjadrení. V prípade že počas výstavby je 
potrebné preložiť, znížiť ,alebo zvýšiť krytie vedenia je toto možné vykonať len so 
súhlasom správcu sietí kde na túto prekládku je potrebná vyhotovená PD .
Žiadame dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 
6005 v plnom rozsahu

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Oblastné riaditeľstvo Žilina
má nasledovné pripomienky:

V danej oblasti (na pozemku pare. č. 1072/8) sa nachádza trasa podzemných vedení (MK) v 
správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a 
oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej 
dopravy. Trasa podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priloženej 
situácie.
Podzemné vedenia nachádzajúce sa na uvedenom pozemku nie sú v kolízii so samotnou 
výstavbou rodinných domov. Vlastníci nehnuteľností ale musia tieto vedenia akceptovať a 
nad trasou podzemných vedení nesmú: zriaďovať skládky a spevnené plochy, zhutňovať 
zeminu, prechádzať ťažkými mechanizmami, budovať stavby, umiestňovať objekty, 
vysádzať kríky a stromy, vykonávať výkopové a iné práce, pri ktorých by mohlo dôjsť k ich 
poškodeniu.
Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať 
formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT. V objednávke musí byť uvedené: 
„Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie
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vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež priložené 
vypísané „PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v 
zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo 
dňa 23.11.2015 („Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení 
objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT 
KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681.

- Vlastníci nehnuteľností sú povinní v zmysle § 5 a 6 zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov umožniť prístup ku káblom pre prevádzkové potreby a musia 
strpieť nevyhnutnú činnosť pri zabezpečovaní prevádzky schopnosti káblov, ktoré sú 
súčasťou verejnoprospešných zariadení železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 
bez nároku na náhradu prípadnej škody. Prevádzkovateľ káblov je povinný po ukončení 
svojej činnosti primerane upraviť terén nad káblami.
V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto 
poškodenie vlastníkom nehnuteľností uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o 
dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vlastníci nehnuteľností budú znášať 
všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s 
obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením 
poškodenia.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, 
Bratislava
Po oboznámení s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k vydaniu súhlasu 
na realizáciu stavby a súhlasíme s vydaním rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre 
uvedenú stavbu za týchto podmienok:

Stavbou nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS).
Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba 
odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nerušila zariadenia a stavby dráhy. 
Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a 
narušená železničná prevádzka.

- Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujem skladovať 
mimo pozemku ŽSR.

- Užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy 
na stavbu.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné 
stanovisko:

K umiestneniu navrhovaných rodinných domov nemáme zásadné pripomienky, keďže 
stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v našej správe.
S odvádzaním dažďových vôd do vsakovania súhlasíme.
Vzhľadom na blízkosť vodného toku neodporúčame navrhované stavby rodinných domov 
podpivničiť, úroveň prízemia navrhnúť min. 0,5 m nad terén a spodnú stavbu dôkladne 
zabezpečiť voči nepriaznivým účinkom podzemných vôd.
Pri návrhu oplotení daných pozemkov požadujeme, aby bolo rešpektované ochranné pásmo 
vodného toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary.
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Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica 
S predloženým projektom súhlasíme s týmito pripomienkami:

nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie vojenskej správy a zabezpečiť jeho 
ochranu,
dodržať priložené (Príloha č. 1) Podmienky ochrany vedení elektronickej 
komunikačnej siete,
pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie podzemného vedenia vojenskej správy.

Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete
Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o 
elektronických komunikáciách. V zmysle § 66 ods. 7 uvedeného zákona do projektu stavby sa 
musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant.
Pred začatím zemných prác ( výkop jám a rýh ) musí investor písomne odovzdať a dodávateľ 
stavebných prác prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na 
stavenisku.
Pri práci v blízkosti podzemných telekomunikačných vedení sa musia dodržiavať platné právne 
predpisy, najmä Zákon 5.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;, STN 73 6005 
Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 73 3050 Zemné práce.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené podzemné 
telekomunikačné vedenia, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia 
najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných 
telekomunikačných vedení priamo na povrchu terénu, tak na stavenisku ako aj v jeho 
blízkosti
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s 
vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného telekomunikačného vedenia a tiež s 
podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu podzemných 
telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 
nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje ) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od 
vyznačenej polohy vedenia (zemné práce vykonávať len ručne ),
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
skutočného uloženia podzemného telekomunikačného vedenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu (±30 cm ),
- aby odkryté podzemné telekomunikačné vedenia boli riadne zabezpečené proti previsu, 
poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, pri križovaní a súbehoch treba telekomunikačné káble 
ochrániť chráničkami ( betónové prípadne plastové žľaby, PVC trubky, delené chráničky), 
pred zasypaním zhutnenie zeminy pod odkrytými telekomunikačnými káblami, obnovenie 
krytia a označenia ( zákrytové dosky, fólia, markery),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia podzemného telekomunikačného vedenia na 
telefónne číslo 0960 402200,0960 406400, 0903 824316 alebo faxové číslo 0960 406420. 
Nedodržanie podmienok ochrany podzemných telekomunikačných vedení je porušením 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení. Káble sú zakreslené orientačne ( označené kolízne úseky).
- Pred začatím zemných prác je investor - dodávateľ stavebných prác povinný včas 

zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
Najmenej 30 dní vopred - oznámiť zahájenie prác v priestore ochranného pásma vedenia, 
prizvať k vytýčeniu trasy vedenia a k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred jeho zasypaním 
(vydanie súhlasu pre jeho zakrytie) zástupcu prevádzkovateľa ( správcu) -
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Základňa stacionárnych KIS, Regionálny úsek Stred, Borovianska cesta 1, 960 OIZvolen, 
tel. č. 0960 - 407300, 407340,fax. č. 0960-461117.

K návrhu sa vyjadrili:
mesto Lipt. Mikuláš - mestský úrad - oddelenie hlavného architekta mesta zo dňa 20.07.2018; 
mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, 
pozemných komunikácií a verejných priestranstiev zo dňa 03.08.2018; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 31.07.2018; Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava zo dňa 13.08.2018; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš zo 
dňa 07.09.2018; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 10.08.2018; SSD a.s. Žilina zo dňa 
14.11.2018; SPP - Distribúcia Bratislava zo dňa 10.08.2018; Liptovský vodárenská spoločnosť, 
a.s. Liptovsky Mikuláš zo dňa 10.08.2018; Liptov Net a.s. Liptovský Mikuláš zo dňa 31.07.2018; 
IMAFEX, spol.s.r.o. Liptovský Mikuláš zo dňa 31.07.2018; Energotel zo dňa 08.08.2018; 
Orange Slovensko a.s. Bratislava zo dňa 17.08.2018; Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 29.06.2018; Okresný úrad Liptovský Mikuláš 
odbor krízového riadenia zo dňa 07.08.2018; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 
zo dňa 28.08.2018; ŽSR Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy zo dňa 04.09.2018; ŽSR 
Oblastné riaditeľstvo Žilina zo dňa 13.08.2018;

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
Neboli prednesené

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

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Ing. Miroslav Hartmann, Bjornsonova 1360/21, 031 01 Liptovský 

Mikuláš - Staré mesto v zastúpení Ing. Ivan Borsík, Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš- 
Podbreziny podal dňa 22.06.2018 návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu 
„Slnečná osada Veľké Lúky - 6 radových domov, 4 objekty občianskej vybavenosti“ na 
pozemku pare. č. KN-C 1072/41, KN-C 1072/42, KN-C 1072/43, KN-C 1072/67, KN-C 
1072/68, KN-C 1072/69, KN-C 1072/70, KN-C 1072/71 , KN-C 1072/72, KN-C 1072/73, 
KN-C 1072/74, KN-C 1072/75, KN-C 1072/8, KN-C 1072/17, KN-C 1072/18 a 
KN-C 1072/19 v k. ú. Liptovská Ondrašová. Uvedeným dňom začalo konanie o zmene 
umiestnenia časti stavby.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 15.01.2007 pod č. ÚRaSP 
2006/03057-Dc. Uvedené územné rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím zo dňa 09.06.2010 
pod č. ÚRaSP 2010/2893-04/Dc.

Predmetom zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby je zmena umiestnenia 6-tich 
radových rodinných domov na stavebné pozemky bez umiestnenia stavieb na pozemkoch 
s pare. č. KN-C 1072/41, KN-C 1072/67, KN-C 1072/68, KN-C 1072/69, KN-C 1072/70, 
KN-C 1072/71 , KN-C 1072/72, KN-C 1072/73, KN-C 1072/74 a KN-C 1072/75 v k. ú. 
Liptovská Ondrašová, umiestnenie 6 samostatne stojacich rodinných domov na pozemkoch 
s pare. č. KN-C 1072/42, KN-C 1072/43, KN-C 1072/8, KN-C 1072/17, KN-C 1072/18 a 
KN-C 1072/19 v k. ú. Liptovská Ondrašová, ktoré nahradia 4 objekty občianskej 
vybavenosti a zrušenie časti plánovanej komunikácie na pare. č. KN-C 1072/17, KN-C 
1072/18 a KN-C 1072/19 v k.ú. Liptovská Ondrašová.
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Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 
10.07.2018 začatie konania o zmene umiestnenia stavby všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a zároveň v súlade § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania nakoľko sú mu pomery v danej lokalite dostatočne známe.

Nakoľko predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej 
stavby, a dňa 01.08.2018 stavebný úrad vyzval navrhovateľa v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na doplnenie 
podania, stavebný úrad konanie prerušil. Po doplnení podania a doložení všetkých požadovaných 
dokladov a stanovísk stavebný úrad v predmetnej veci vydal rozhodnutie.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, 
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú 
pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný ÚPN Mesta Liptovský Mikuláš, 
schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 zo 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 1.1.2011. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a 
smernou časťou.

Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky 
stanovené v § 43d a § 43e stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Umiestnenie 
vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z .z.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní nezistil 
dôvody, ktoré by bránili povoleniu umiestnenia stavby.
Vlastníctvo preukázané : listom vlastníctva č. 4900, 5816 a 5584 k. ú. Liptovská Ondrašová zo 
dňa 22.06.2018,
Správny poplatok bol v zmysle pol. č. 59, písm. a), ods. 1, zákona č. 145/1995 Z. z. v znení 
neskorších predpisov vybraný vo výške 6x 40 = 240,00 eur.
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, ul. Andreja 
Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

m/ v
'■J

/ -1
'-J

ng. Ján Blcháč, PhD.
✓ *CO j

imátor mpsta Liptovský Mikuláš
Vď- -7-Vo

11



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 obce Bobrovec a súčasne zverejnené iným 
spôsobom (webové sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým 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.

Na vedomie
Ing. Miroslav Hartmann, Bjôrnsonova 1360/21, 031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto 
v zastúpení Ing. Ivan Borsík, Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš- Podbreziny

Vyvesené v mieste stavby dňa: Zvesené dňa:
1 2 1? IM2.1..11..2018. 

LS\
Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

21 11 2018dňa:Oznámené na webovom sídle

ý MIKULÁŠMESTO Lll
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