
OBEC BOBROVEC
Bobrovec č.90, 032 21 Bobrovec

číslo: MsU/UR a SP 2018/05820-04/ESar V Liptovskom Mikuláši: 23.08.2018

Navrhovateľ: mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Liptovský Mikuláš - miestna 
komunikácia v úseku od autobusovej stanice na ul. Belopotockého po supermarket 
TESCO“.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš podal dňa 15.06.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania 
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
„Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusovej stanice na ul. 
Belopotockého po supermarket TESCO“ na pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovský 
Mikuláš. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Bobrovec ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v spojení s § 119 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 
zákon) a § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie posúdila predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladila 
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

„Liptovský Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusovej stanice na ul. 
Belopotockého po supermarket TESCO“ na pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovský 
Mikuláš (od existujúcej komunikácie v lokalite Kamenné pole smerom na východ poza mestskú 
časť Vrbica - Nábrežie lokalita Hlboké s napojením sa na projektovanú komunikáciu v rámci 
modernizácie železničnej trate, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 
ÚR a SP 2008/05770—TA 1 zo dňa 31.12.2008 ) tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
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Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom navrhovanej stavby je riešenie miestnej komunikácie, stykovej križovatky v 

mieste napojenia na komunikáciu projektovanú v rámci modernizácie železničnej trate a okružnej 
križovatky v mieste napojenia na existujúcu cestu v lokalite Kamenné pole. Komunikácia je v 
zmysle územného plánu a požiadaviek mesta Liptovský Mikuláš navrhnutá vo funkčnej triede C2 
v kategórii MO 8/40 s chodníkom s vyhradenými pásmi pre chodcov a cyklistov, nakoľko riešená 
komunikácia má byť podľa územného plánu súčasťou cyklotrasy. Vybudovaním komunikácie 
bude vytvorené priame prepojenie cesty 11/584 s plánovanými objektmi novej železničnej a 
autobusovej stanice, ako aj prepojenie s cestou III/018130 bez potreby prejazdu centrom. 
Zároveň bude po nej zabezpečená obsluha plánovanej zóny južné mesto.

V mieste navrhovanej kruhovej križovatky je potrebné premostenie toku „Močiarka“, ktorej 
tok je v súčasnosti vedený v otvorenom koryte. Premostenie je potrebné aj pre pravostranný 
bezmenný prítok, ktorý je situovaný pod výhľadovým ramenom križovatky.
Tok sa premostí pôdorysne zalomeným jednoduchým doskovým mostom s gravitačnými 
oporami. Pravostranný prítok „ Močiarky “ sa navrhuje pod komunikáciou ramena križovatky 
previesť v rúrových železobetónových pätkových rúrach DN 1200.

Objekt cestná kanalizácia rieši odvodnenie navrhovanej komunikácie MO 8/40, dĺžky 377 m 
od existujúcej miestnej obslužnej komunikácie pri OD TESCO s vytvorením okružnej križovatky 
až po navrhovanú komunikáciu 50 410-38-05 ŽST Liptovský Mikuláš, prístupová komunikácia 
z ulice Belopotockého, stavby ŽSR modernizácia trate, Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry 
(mimo), 5. etapa. Navrhovaná dažďová kanalizácia bude rozdelená na dve stoky „A“ a „B“. 
Stoka „A“ - odkanalizuje gravitačné úsek od okružnej križovatky po vrcholový bod komunikácie 
v km 0,1845. Potrubie je trasované kanalizačnými šachtami v osi komunikácie. V ostrove 
okružnej križovatky je osadená sútoková šachta, z ktorej stoka „A" pokračuje pozdĺž výhľadovej 
komunikácie s prekrižovaním vodného toku Močiarka a následne v súbehu s tokom vyúsťuje cez 
vyústný objekt do rieky Váh. Pred zaústením do Váhu bude dažďová voda z komunikácii 
prečistená v odlučovači ropných látok. Stoka „B“ - odkanalizuje gravitačné úsek od vrcholového 
bodu komunikácie v km 0,1845 po navrhovanú komunikáciu SO 410-38-05. Potrubie je 
trasované kanalizačnými šachtami v osi komunikácie až po zaústenie do navrhovanej stoky v 
rámci odvodnenia komunikácie SO 410-38-05 s vyústením cez ORL a vyústný objekt do toku 
Váh.

Osvetlenie projektovanej komunikácie je navrhnuté pomocou oceľových kužeľových 
stožiarov výšky 9,0 m v počte 15 ks.

V blízkosti navrhovaného kruhového objazdu sa nachádza káblové VN vedenie. Pri kolízii s 
budovanou stavbou sa káble v beznapäťovom stave obkopú, vložia sa do delenej chráničky a 
podľa možností sa uložia do prehĺbeného výkopu.

Navrhovaná komunikácia MO 8/40 v km 0,199 križuje existujúci oceľový vodovod DN 400. 
Komunikácia vodovod križuje v priamom úseku. Pod komunikáciou bude na potrubie osadená 
oceľová polená chránička DN 500, dĺžky 20m, presahujúcej pätu svahu min. o 1,0m.

Navrhovaná komunikácia MO 8/40 v km 0,188 križuje existujúci vodovod z tvárnej liatiny 
DN 350. Z dôvodu, že sa lomový bod na trase vodovodu dostáva do komunikácie je potrebné 
jeho preloženie. Preložka bude trasovaná kolmo na os komunikácie o celkovej dĺžke 34 m. Pod 
komunikáciou bude potrubie uložené do oceľovej chráničky DN 600.

Navrhovaným predĺžením existujúcej miestnej obslužnej komunikácie do okružnej križovatky 
sa dostáva STL plynovod z PE, D63 do komunikácie. Z tohto dôvodu je navrhované jeho 
preloženie a to do navrhovaného chodníka.
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky použité na výstavbu sú vedené na listoch vlastníctva ako trvalý trávny porast a omá

pôda.

Objektová skladba: / v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť rozhodnutia / 
• Stavebné a inžinierske objekty

Miestna komunikácia a križovatky 
Premostenie vodného toku Močiarka 
Cestná kanalizácia 
Verejné osvetlenie 
Ochrana VN rozvodov 
Ochrana vodovodu DN 400 
Ochrana vodovodu DN 350 
Preložka STL plynovodu 
Sadové úpravy

SO 01
SO 02 
SO 03 
SO 04 
SO 05 
SO 06 
SO 07 
SO 08 
SO 09

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ján Špánik, REMING Consult, a.s., Trnavská 27, 831 04 Bratislava

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

1. V ďalšom stupni PD riešiť:
- Je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste 
navrhovanej stavby a zakresliť ich do projektovej dokumentácie predloženej pre vydanie 
stavebného povolenia.
- Je potrebné zapracovať požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov do PD pre ďalší 
stupeň ( projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia ).
- Je potrebné vypracovať projekt organizácie výstavby.

2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 
s okolitým ŽP, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená v extraviláne mesta Liptovský Mikuláš k. ú. Liptovský Mikuláš

Priestorové osadenie stavby: podľa zakreslenia v situačnom výkrese, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby.

Napojenie na rozvodné siete:
- Verejné osvetlenie - napájanie je navrhnuté káblom CYKY-J 4x16 mm2 odbočením zo 
stožiara VO komunikácie, ktorú rieši projekt 0608/410-38-05 ( ŽSR, Modernizácia trate Žilina - 
Košice, Úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry, 5. etapa ). Keďže osvetlenie tohto objektu 
je len podružnou vetvou VO, bude ovládané spoločne s nadradenou vetvou VO.

3. Podmienky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o ŽP

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva
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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 sa bude nakladať v súlade splatnou 
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. S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade splatným VZN mesta 
Liptovský Mikuláš.
4. 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, bitúmenových zmesí) 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.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 
Z vodohospodárskeho hľadiska s umiestnením navrhovanej stavby súhlasíme s tým, že 
doporučujeme premostiť vodný tok Močiarka cez rámový priepust.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na vyjadrenie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek SSOPaK a posudzovania 
vplyvov na životné prostredie
- Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom 
predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk mesta, dotknutých orgánov a vlastníkov sietí a 
zariadení technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
1. V predmetnej lokalite katastra Liptovský Mikuláš na ulici Kamenné pole, Hlboké pare. 
č. KN 3334/6, 3334/41, 7223/5 sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné 
body, podzemné VN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na 
situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN 
vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou 
prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN vedenia podzemné)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN 
vzdušné 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.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a.s. Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovateI@ssd.sk vytýči určený 
pracovník SSD, a.s.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, ako aj pri
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prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 
predjednať postup prác na stredisku Údržby Liptovský Mikuláš.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD, a. s. musí realizátor 
prizvať zástupcu SSD, a.s. z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. 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.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
podzemné vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou 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 ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na 
druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom.

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod D 63 PE
S vydaním územného rozhodnutia na navrhovanú stavbu súhlasí za dodržania nasledujúcich 
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie 
existujúcich plynárenských zariadení , objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formulám zverejneného na webovom sídle SPP-D 
('www.spp-distribucia.sk'),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľovi SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštmkcie (obnovy) plynárenských zariadení,
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stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s S TN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výhražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k kýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš
V záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu v našej správe. 
Situáciu so zakreslením podzemných vedení Vám zasielame v prílohe. Upozorňujeme Vás, 
že zakreslenie podzemných vedení v situácii je orientačné. Trasy potrubí vytýčime na 
základe predloženej objednávky.
Ďalší stupeň projektu stavby žiadame predložiť na vyjadrenie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
V rámci rekonštmkcie miestnej komunikácie je potrebné rešpektovať jestvujúce zariadenia 
na dodávku vody na hasenie požiarov - odberné miesta.
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Mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy a ŽP, oddelenie životného prostredia a 
poľnohospodárstva

k umiestneniu miestnej komunikácie nemá pripomienky z hľadiska verejnej zelene. Pri 
výkopových prácach podľa priloženej PD je potrebné zabrániť poškodeniu koreňových 
systémov drevín. Zároveň žiadame pri konečných terénnych úpravách zabezpečiť 
dosypanie ornicou a osev trávy
Pred výstavbou je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o vydanie rozhodnutia o 
výrube drevín vo verejnej zelení, nakoľko táto je budúcou stavbou dotknutá.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
K realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území tunajší 
úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržaní zásad ochrany PP, a to predovšetkým 
odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch, 
v odôvodnenom rozsahu a po zbere úrody.
Po právoplatnom územnom rozhodnutí, pred zahájením stavebného konania k predmetnej 
stavbe / pravdepodobne etapovité kjednotlivým stavebným objektom / požiadať tunajší 
úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona pre odňatie PP na celú plochu, 
vyžadujúcu trvalé odňatie, nakoľko predmetná PP na celú plochu, vyžadujúcu trvalé 
odňatie, nakoľko predmetná PP sa nachádza mimo zastavaného územia obce a pokiaľ návrh 
nebude v rozpore zo zásadami ochrany PP / § 12 zákona /. Na konanie pre rozhodnutie vo 
veci sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
K žiadostiam pre trvalé odňatie podľa § 17 zákona žiadame doložiť:
aI upresnenie výmery trvalého odňatia PP použitej pre výstavbu doložením dvoch 
vyhotovení GP,
b/ PD stavby pre stavebné konanie a bilanciu skrývky humusového horizontu z plochy 
trvalého záberu,
c/ právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo potvrdenie stavebného úradu 
o zlúčení územného a stavebného konania pre jednotlivé objekty stavby, 
d/ vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy k realizácii stavby, 
e/ mapové a evidenčné údaje o pozemkoch na právne účely,
f/ iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na PP /stanovisko 
Hydromeliorácií, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211/, 
g/ stanovenie BPEJ a výpočet odvodov za trvalý záber PP, 
h/ správny poplatok, kolok v hodnote 33 €.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Piešťany
Jedná sa o drobný vodný tok Močiarka, hydrologické číslo poradia: 4-21-02, číslo v 
správcovstve: 572, KN-C p. č. 7323/5, druh pozemku vodná plocha, KN-E p. č. 3334/11, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV č. 4401 ( mesto Liptovský Mikuláš ), k. ú 
Liptovský Mikuláš.
S objektom SO 01 je možné súhlasiť bez závažných pripomienok.
Objekt SO 02 premostenie vodného toku Močiarka realizovať tak, aby začiatok a koniec 
úpravy bol plynulo napojený na pôvodné koryto vodného toku.
Začiatok a koniec úpravy vodného toku stabilizovať prahom, ktorý zároveň bude chránený 
voči vymieraniu kamenným záhozom, v dĺžke min. cca 1,5 m.
Ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie Správe povodia horného Váhu Ružomberok.
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mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta
stavba je v súlade s UPN mesta Liptovský Mikuláš, nachádza sa v urbanistickom bloku „ 
zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti “ s PD súhlasíme s tým, že: 
návrh nebude zasahovať do pare. č. KN-C 7326/31 k. ú. Liptovský Mikuláš - otočka 
autobusov nebude v budúcnosti na predmetnom pozemku,
v severozápadnej časti okružnej križovatky časť ramena 4 po hranicu riešeného územia 
bude zrealizovaná v úprave asfaltová vozovka. Ako aj časť cyklochodníka (asfalt) 
a chodníka zo zámkovej dlažby bude zrealizovaná po hranicu riešeného územia, na ktoré 
bude vydané územné rozhodnutie.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica
S navrhovanou stavbou a s vzdaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
L So sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v záujmovom území nedôjde do styku.
2. 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.
3. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník 
nesplní povinnosť podľa bodu 4.
4. 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.
5. 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.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení.
7. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na 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.
8. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú 
prípojku.

FIN.M.O.S., a. s., Bratislava
Na prípadné zásahy do zariadení VO, ktoré patria do majetku FIN.M.O.S., a. s. určujeme 
nasledovné podmienky:
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Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady mesta Liptovský 
Mikuláš, v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
V blízkosti rozvodov VO patriacich do majetku spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., žiadame 
vykonať presné vytýčenie sietí NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.
Zariadenia VO patriace do majetku spoločnosti zostávajú vo vlastníctve našej spoločnosti a 
vykonané zmeny nemajú vplyv na obsah existujúcich zmluvných vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a mestom Liptovský Mikuláš, o čom žiadame predložiť prehlásenie mesta 
Liptovský Mikuláš.
Uskutočnené zmeny na VO budú premietnuté mestom Liptovský Mikuláš do pasportu VO 
na vlastné náklady mesta Liptovský Mikuláš a aktualizovaný pasport bude bezodkladne 
predložený v jednom vyhotovení našej spoločnosti.
Z technického hľadiska sa k samotnej dokumentácii a stavbe nevyjadrujeme.
Po ukončení akcie Vás žiadame o zaslanie písomnej informácie o vykonaných úprav a 
zmien na VO ako aj o zaslanie príslušných dokladov, najmä revíznych správ a pasportu 
VO.

5. Doba platnosti rozhodnutia
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri 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.

K návrhu sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 
01.10.2014; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 02.10.2014; 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na ŽP zo dňa 08.10.2014; Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš zo dňa 
09.10.2014; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zo dňa 06.06.2018; Liptovská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 08.10.2014; Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 
09.05.2018; Správa ciest ŽSK, Žilina, technicko-správny úsek pre región Liptov zo dňa 
02.10.2014; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor CD a PK zo dňa 30.09.2014; Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru, ODI Liptovský Mikuláš zo dňa 01.10.2014; Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 18.11.2014; Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor krízového riadenia zo dňa 29.09.2014; Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Liptovský Mikuláš zo dňa 10.10.2014; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Piešťany zo 
dňa 15.10.2014; Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 13.10.2014; SPP - distribúcia, a.s. 
Bratislava zo dňa 24.05.2018; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 09.05.2018; LiptovNet a. s. 
Liptovský Mikuláš zo dňa 04.09.2014; IMAFEX spol. s r. o. Liptovský Mikuláš zo dňa 
10.05.2018; PROFI-NET, s. r. o., Liptovský Mikuláš zo dňa 28.10.2014; FIN.M.O.S. a. s., 
Bratislava zo dňa 14.05.2018; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Banská Bystrica zo dňa 
20.10.2014; Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica zo dňa 06.06.2018; 
Orange Slovensko a. s., Banská Bystrica zo dňa 28.05.2018; mesto Liptovský Mikuláš, útvar 
hlavného architekta zo dňa 03.11.2014; mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP a poľnohospodárstva 
zo dňa 09.10.2014; mesto Liptovský Mikuláš, odbor dopravy a ŽP zo dňa 06.11.2014.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- neboli uplatnené

Odôvodnenie:
Navrhovateľ mesto Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 

Mikuláš podal dňa 15.06.2018 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného 
poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Liptovský 
Mikuláš - miestna komunikácia v úseku od autobusovej stanice na ul. Belopotockého po 
supermarket TESCO“ na pozemkoch - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným 
dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 04.07.2018 začatie 
územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.08.2018. 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. 
V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu doručené pripomienky od účastníkov konania.

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.

10



Vlastníctvo preukázané: Nakoľko sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, je možné v zmysle § 
38 zák. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby aj na 
navrhovateľa, ktorý nemá k pozemku vlastnícke alebo iné právo a aj bez súhlasu vlastníka, 
nakoľko je možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Správny poplatok - stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle § 4 ods. 1 
písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

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 obec Bobrovec, 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 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

A<c o'
f O je \/ L
(S)

34 Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

v
, Q V fô ie'\T®C

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 a v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 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. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom 
doručenia.

Doručuje sa
Účastníkom konania (t.j. vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb a osobám, ktoré majú 
k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť rozhodnutím 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 intemetovej stránke.
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Na vedomie
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy, odd. CD, PK, a VP, Štúrova 1989/41, 031 42 
Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP a poľnohosp., Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš, ÚHA, Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP. úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK a posudzovania 
vplyvov na ŽP, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 
Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský 
Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 41 
Liptovský Mikuláš
OR Hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Nábrežie I. Krásku č. 3/834, 921 80 Piešťany 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 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 BB, Odd. telekomunikačných služieb, U1.9. mája č.l,
974 86 Banská Bystrica
SSD, 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 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
FIN.M.O.S., a. s. , Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Obec Bobrovec, Bobrovec č. 90, 032 21 Bobrovec

3 1 08 2018 1 5 09 2018
Zvesené dňa:Vyvesené dňa:

3 1 08 2018(lOO'i'sJld wúk'k dňa:Oznámené iným spôsobom (akým)

--.STO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
12 0-2
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