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

Číslo: MsU/URaSP 2017/07445 V Liptovskom Mikuláši: 29.01.2018
2018/02131-03/ZBr

Vec
mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto 
Liptovský Mikuláš“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 00 315 524 podal dňa 17.10.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“, ktorá má byť umiestnená na 
pozemkoch pare. č. líniová stavba (ul. Jilemnického súp. č. 870 a 871, pozemok pare. č. KN- 
C 302/7, KN-C 302/19 a KN-C 302/22) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bolo 
začaté stavebné konanie.

Umiestnenie stavby bolo povolené rozhodnutím obce Bobrovec pod č. MsU/URaSP 
2016/07822;2017/02055-03/BRM zo dňa 06.04.2017.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 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 písrn. „a“ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, § 3a ods. 4 zákona 135/1961 Zb. 
v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách zastúpené primátorom mesta prerokovalo žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po 
preskúmaní podkladov rozhodlo takto:

Stavba „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“, ktorá má byť 
umiestnená na pozemkoch pare. č. líniová stavba (ul. Jilemnického súp. č. 870 a 871, 
pozemok pare. č. KN-C 302/7, KN-C 302/19 a KN-C 302/22) v k. ú. Liptovský Mikuláš sa 
podľa § 66, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona)

povoľuje.
Popis stavby:

Navrhovanú stavbu tvoria odstavné stojiská - celkový počet 38 - v miestnej časti Staré 
mesto v okolí bytových domov na ulici Jilemnického. Z celkového počtu navrhovaných 
stojísk budú 2 vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Navrhované odstavné stojiská sú rozdelené na časti A, B, C a D:
Časť A: 18 x 2,4x4,5 m

1 x 3,5x4,5 m 
5 x 2,4x4,5 mČasť B:

Časť C: 10 x 2,4x4,5 m 
1 x 3,5x4,5 m 
3 x 5,0x2,4 mČasť D:

Pozdĺžny sklon stojísk bude prispôsobený sklonu jestvujúcich komunikácií, na ktoré 
budú nadväzovať, a základný priečny sklon odstavných plôch je navrhnutý 2,0%. Kryt
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odstavných plôch je navrhnutý dláždený, kryt komunikácie živičný. Odstavné plochy budú od 
komunikácie oddelené cestným obrubníkom zapusteným na úroveň priľahlej komunikácie.

Plocha pod nádoby s komunálnym odpadom je navrhnutá rozmerov 1,5 x 3,0 m a 1,5 x
6.0 m s dláždeným krytom. Plocha bude ohraničená záhonovým obrubníkom, v mieste 
napojenia na komunikáciu sa uloží obrubník cestný nábehový.

Odvedenie dažďových vôd z odstavných plôch je navrhované v podobe osadenia 3 ks 
nových uličných vpustí (UVI - UV3), kde v každej z nich bude samostatný odlučovač 
ropných látok a následne budú vody odvedené cez pripojovacie potrubie PVC DN 150, SN8 
do novonavrhovaného vsakovacieho zariadenia pri každej uličnej vpusti (v celkovej dĺžke
12.0 m pre každú vpusť; umiestnené v zeleni alebo v spevnenej odstavnej ploche).

Objektová skladba:
(v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia) 
« Stavebné a inžinierske objekty

SO 01 Odstavné plochy ul. Jilemnického

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
- Ing. Martin Uličný, 5049*SP*I2

Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby
- umiestnenie stavby „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“ bude 

realizované podľa rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou Bobrovec pod č. 
MsÚ/ÚRaSP 2016/07822; 2017/02055-03/BRM zo dňa 06.04.2017

- pozemky použité na výstavbu sa nachádzajú v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš a sú 
vedené na liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie (pozemok, na ktorom je dvor)

Napojenie na komunikačnú sieť
- stavba „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“ bude napojená na 

jestvujúcu miestnu komunikáciu ul. Jilemnického na pozemku pare. č. KN-C 302/21 v k. 
ú. Litovský Mikuláš

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska
- stavba nebude napojená na verejné siete
- odvodnenie bude zabezpečené cez uličné vpuste s inštalovanými odlučovačmi ropných 

látok a následne budú vody odvedené cez pripojovacie potrubie do novonavrhovaných 
vsakovacích zariadení; vodná stavba „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský 
Mikuláš - SO 2.2 Dažďová kanalizácia - odstavné plochy“ na pozemkou pare. č. KN-C 
302/7 v k. ú. Liptovský Mikuláš bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU- 
LM-OSZP-ŠVS-2017/006906-003/Li zo dňa 26.06.2017

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu.

- Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb zákona 
237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon /, príslušné 
technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.

- Stavba bude ukončená do 31.12.2019.
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Spôsob uskutočňovania: dodávateľsky.
Zhotovíte!’ stavby: Stavebník do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby s uvedením názvu firmy a presnej adresy jej sídla, 
spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie tejto činnosti.
Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie
podmienky z hľadiska architektúry:
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby.
- Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste pri 

vstupe na stavenisko, na ktorom bude uvedené označenie stavby a jej investora, kto bude 
stavbu uskutočňovať a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.

- Zariadenie staveniska umiestniť na vlastnom pozemku a k termínu kolaudačného konania 
zariadenie staveniska odstrániť a pozemok dať do pôvodného stavu. V prípade záberu 
verejného priestranstva pri realizácii stavby požiadať o súhlas mesto Liptovský Mikuláš, 
útvar cestnej dopravy, PK a VP.

- Stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na priľahlých komunikáciách, je 
potrebné zabezpečiť ich ochranu pred znečistením.

- Odvedenie dažďových vôd z pozemku a zo stavby riešiť tak, aby nedochádzalo 
k zamokreniu susedných pozemkov a nehnuteľností.

- Križovanie sietí realizovať v zmysle STN 76 6005.
- Manipulačný priestor je potrebné ohradiť, označiť a zabezpečiť tak, aby nedošlo k úrazu 

okoloidúcich osôb.
- Uloženie nepotrebnej výkopovej zeminy a jej likvidáciu ohlásiť tunajšiemu úradu ešte pred 

jej umiestnením a miesto uloženia odsúhlasiť Okresnému úradu Liptovský Mikuláš, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH.

- Odpad zo stavebnej činnosti je potrebné zlikvidovať na vlastné náklady na riadnej skládke 
komunálneho odpadu. Doklad o odovzdaní stavebného odpadu oprávnenej osobe je 
potrebné uschovať po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
- v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia siete verejného osvetlenia mesta 

Liptovský Mikuláš. O vytýčenie podzemnej siete elektrického vedenia verejného 
osvetlenia je potrebné požiadať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

— akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na Mestskom úrade, odbor 
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií 
a verejných priestranstiev

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

legislatívou v odpadovom hospodárstve.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
- Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej 

osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie 
(mobilné zariadenie na zhodnocovanie bitúmenových zmesí) pred zneškodnením (skládka
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odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie 
odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad, prípadne iným 
vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska 
hneď odvážať.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
- 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 ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v 

našej správe, ako aj vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé nehnuteľnosti. 
Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýčime na základe 
predloženej objednávky (vrátane poklopov na armatúrach a šachtách).

- Investora žiadame, aby minimálne dva týždne pred zahájením rekonštrukčných prác 
dohodol s našou spoločnosťou postup a rozsah prác. Pri prípravných a výkopových 
prácach je potrebné postupovať v súčinnosti so zástupcami našej spoločnosti (p. 
Hričálc, 0905 701 932 - vodovod). Upozorňujeme, že LVS, a. s. bude vykonávať 
počas realizácie plánovanej stavby výmenu akčných členov na potrubí verejného 
vodovodu.

- Všetky poklopy na vodovodnom potrubí a poklopy na revíznych kanalizačných 
šachtách žiadame upraviť do výšky budúcej nivelety spevnených plôch. K úprave 
kanalizačných poklopov žiadame použiť zálievkovú rýchlotuhnúcu hmotu pre 
zabudovanie poklopov a dodržanie technologického postupu podľa odporúčaní 
daného výrobcu. Pre tieto účely odporúčame použiť napríklad systémy Ergelit, 
Izolsan, Hevolit. Po konzultácii, predložení certifikátov a odsúhlasení s 
prevádzkovateľom je možné použiť aj výrobky iných výrobcov spĺňajúce požadované 
vlastnosti.

- Pri výstavbe uličných vpustí a drenáze žiadame dodržať ochranné pásmo verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Križovanie sietí je 
potrebné realizovať v zmysle STN.

- V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadeniach v 
našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 
579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

- Ku kontrole realizovaných prác žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt - Ing. 
Hán tel. č. 0908 916 580, p. Hričák tel. č. 0905 701 932.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
- V predmetnej lokalite katastra Lipt. Mikuláš na ulici Jilemnického KN 302/7 sa 

nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení 
Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou 
prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, 
zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné)

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmvsle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné
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vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú 
stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 
sústavy.

- 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 SSE-D Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-
D.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj 
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lipt. Mikuláš.

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

- V súbehu a križovaní zemných káblových 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 si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 
tretích osôb.

SPP - Distribúcia, a.s.
- Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a / 
alebo výkonu iných činností.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Požadujeme pred pokládkou zámkovej dlažby odstavných plôch prizvať pracovníka 

technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzgula 
044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.

- Poklopy plyn, zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli sprístupnené.
UPOZORNENIE:
- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto 

stanoviska, je stavebník povimiý prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k 
navrhovanej zmene.

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na 
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 28.11.2017, ak stavebník túto 
lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 
prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 
tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 
predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
- Predmetným územím prechádzajú inžinierske siete v správe našej organizácie. Ide 

o podzemné vedenie verejného osvetlenia, ktorého trasa je orientačne zakreslená 
v priložených situáciách. Na základe uvedeného je investor povimiý pred začatím

mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk
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akýchkoľvek stavebných prác vytýčiť inžinierske siete za účasti zástupcu našej 
organizácie.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie
telekomunikačných služieb
- V uvedenom priestore dôjde k súbehu, alebo križovaniu s podzemnými sieťami v našej 

správe. O presné vytýčenie požiadajte externú firmu!
- Trasa kábla MVSR zakreslená v dokumentácii. Pri vytyčovaní kontaktujte technika CPZA 

OTS Kurajdu 0915530887.

LMT, a.s.
- V trase stavby Odstavné plochy v m.č. Staré mesto Liptovský Mikuláš sa na uvedených 

parcelách 302/7, 302/19 a 302/22 nachádzajú tepelné bezkanálové rozvody tepla z 
tepelného zdroja PK Štúrova 1034 do bytových domov Štúrova 871 a Štúrova 870. 
Predizolované potrubie je uložené v pieskovom lôžku nad ktorým je položená ochranná 
fólia. V prípade, výkopu lôžka pre odstavné plochy strojom, je potrebné v mieste 
križovania previesť ručný výkop sondy. Predizolované potrubie je uložené v hĺbke cca od 
80 cm do 120 cm. V prípade výkopových prác, žiadame požiadať o vytýčenie rozvodov.

Slovak Telekom, a.s.
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
- 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.

- 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 k si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií 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

- 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.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.

- 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

mailto:jan.babal@telekom.sk
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SLOVAKIA, s. ľ. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- 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.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte 
technikovi: Ján Babál, jan.babal@telekom sk, +421 44 4328456, 0903924519

- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktorá tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- 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.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

K návrhu sa vyjadrili:
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev pod č. MsÚ 
ŽPD/2018/00044-02/VY zo dňa 03.01.2018

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2016/012896-002-MA zo dňa
13.12.2016

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 
vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2017/006906-003/LÍ zo dňa 26.06.2017

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2016/23300-2/92452/FUR zo dňa
30.11.2016

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred pod č. 
ASMdpS-1-1912/2016 zo dňa 13.12.2016

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 
služieb zo dňa 15.11.2016

- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 6089/2016/MH zo dňa 23.11.2016
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš pod č. 612/2016 zo dňa

13.12.2016
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., pod č. TD/NS/0208/2016/Hy zo dňa

28.11.2016
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- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pod č. 4600030013 zo dňa 09.12.2016
- LMT, a.s. pod č. LMT 2017/56 - PM zo dňa 18.12.2017
- Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611800271 zo dňa 04.01.2018
- Michlovský s.r.o. - servis optickej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s., UC 2 - 

údržbové centrum Banská Bystrica, pod č. BB-2487/2016 zo dňa 02.12.2016
- IMAFEX, spol. s r.o. pod č. JK-VY-20161115 zo dňa 15.11.2016
- PROFI-NET, s.r.o. zo dňa 24.11.2016

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 
v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch 
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať s príslušnými dokladmi 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia, nakoľko konečnú stavbu možno v zmysle ustanovenia 
§ 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebné povolenie 
je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- Neboli uplatnené.

Odôvodnenie:
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením 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, vyhláškou 532/2002 Z. z. 
a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Dňa 17.10.2017 stavebný úrad obdržal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Odstavné plochy v m. č. Staré mesto Liptovský Mikuláš“, ktorá má byť umiestnená 
na pozemkoch pare. č. líniová stavba (ul. Jilemnického súp. č. 870 a 871, pozemok pare. č. 
KN-C 302/7, KN-C 302/19 a KN-C 302/22) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Umiestnenie stavby 
bolo povolené rozhodnutím obce Bobrovec pod č. MsÚ/ÚRaSP 2016/07822;2017/02055- 
03/BRM zo dňa 06.04.2017. Dňa 29.11.2017 stavebný úrad oznámil začatie stavebného 
konania a upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, nakoľko sú mu 
pomery v danej lokalite dostatočne známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby a stanovil lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia 
o začatí konania na vznesenie pripomienok.

Dňa 14.12.2017 podalo občianske združenie Združenie domových samospráv 
„Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona“ ako 
„účastník konania podľa § 14 ods. 1 Správneho poriadku v kombinácii s § 15 a § 19 zákona 
o životnom prostredí“ s pripomienkami v stavebnom konaní. Nakoľko v zmysle § 14 
Správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo 
povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, 
že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak, a v územnom konaní 
na predmetnú stavbu a následne vo vydanom územnom rozhodnutí bolo preukázané, že tejto
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osobe neprislúcha postavenie účastníka konania (V územnom konaní, v zmysle § 34 ods. 1 
stavebného zákona účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným 
úradom príslušným na územné konanie, a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného 
predpisu - § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, a zároveň podľa 
prílohy č. 8 bodu 9 písm. 16 zákona č 24/2006 Z. z. predmet územného konania nespadá 
medzi navrhované činnosti podliehajúce posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie.), 
stavebný úrad sa predmetným podaním nezaoberal vo výrokovej časti rozhodnutia.

Po doložení všetkých potrebných dokladov a stanovísk, nakoľko v priebehu konania 
neboli zistené nedostatky a prekážky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia, stavebný úrad 
vydal v predmetnej veci stavebné povolenie.

Stanoviská dotknutých orgánov a mesta Liptovský Mikuláš boli zahrnuté do podmienok 
rozhodnutia. 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 „zmiešané územie mestského centra“.

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 4401 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 
17.10.2017 a zo dňa 07.12.2017.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov § 4, 
ods. 1, písm. „a“ je obec od poplatku oslobodená.

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

správneho orgánu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa 
podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš cestou 
Spoločného obecného úradu, územného rozhodovania a stavebného poriadku, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. správneho 
súdneho poriadku.

7
Ing. Ján Bltháč, PhD. 

primátor mesta

>Jptov sVM

Doručuje sa
- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou 

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje 
formou verejnej vyhlášky
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Toto rozhodnutie má podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu 
verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí 
byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť 
obcou zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom 
rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
- Ing. Martin Uličný, endis s.r.o., Roľnícka 486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš
- mesto Liptovský Mikuláš, odbor výstavby, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
- mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej 

dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš

- mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie životného 
prostredia a poľnohospodárstva, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - úsek ŠSOH, ŠVS, Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 
031 41 Liptovský Mikuláš

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Oddelenie telekomunikačných 

služieb, 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

26
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LMT, a.s., 1 .mája 43, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

3 1 01 2018 1 5 02 2018Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

31 01 2018J/o híjfto i/C SiOznámené iným spôsobom (akým) ň dňa:
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