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

Číslo: M5Ú/ÚRaSP 2019/4919-03/AMi V Liptovskom Mikuláši: 23.10.2019

VEREJNÁ VYFWÁŠKA

Navrhovatel‘:
BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav
Trizna. Č. 523. 032 21 Bobrovce
Žiadosť o zmenu územného rozhodnutia stavby: „Nové Vitálišovee“

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš
v zastúpení Ing. Miroslav Trizna, Č. 523, 032 21 Bobrovec, podal dňa 14.06.20 19 na Spoločný
obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na
vydanie zmeny územného rozbodnutia na stavbu „Nové Vitálišovce“, umiestnenej na
pozemku parc.č. KN-C 943/8, 943/33, 943/34, 943/35, 943/37, 943/38, 943/39 v katastrálnom
území Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté konartie o zmene rozhodnutia o umiesmení
stavby.

Zmena sa týka rozhodnutia o umiesmení stavby, ktoré bob vydané mestom Liptovský
Mikuláš dňa 19.03.2019 pod č. MsUJURaSP 2018/90973-05/AMi, 2019/1514-05, k-toré
nadobudlo právoplamosť dňa 29.04.2019.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 zákona č. 50/1976
Zb. o ů2emnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov prerokoval návrh spoločnosti BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04
Liptovský Mikuláš v zastúpeni Ing. Miroslav Trizna, Č. 523, 032 21 Bobrovec na vydanie
zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Nové Vitálišovee,, s účastníkmi konania a
dotknutými orgánmi postupom podľa 36 a 41 stavebného zákona a posúdil návrh
postupom podľa 37 a 38 stavebného zákona.

Na základe výsledkov tohto konania podfa * 4). odst. 1/stavebného zákona

nahrádza rozhodnutie o umiestnení stavby

„Nové Vitálišovce“, kioré bob vydané mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsÚ/ŮRaSP
2018/90973-05/AMi, 2019/1514-05 zo dĎa 19.03.2019, novým rozbodrnjtim o umiesmení
stavby „Nové Vitálišovee“, umiestnenej na pozemku parc.č. KN-C 943/8, 943/33, 943/34,

943/35, 943/37, 943/38, 943/39 v katastrálnom území Okoličné tak, ako je to zakreslené v
situaČnom výkrese, ktorý je grafickou prilohou tohto rozhodnutia.

Druh, účel a popis predmetu územného rozhodnutia:
Predmetom návrhu je výstavba Nové Vitálišovce, kde bude celkovo umiestnených 6

rodinných domov, s napojením na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru. Zmena
územného rozbodnutia boba na podnet navrhovateľa, v klorej sa oproti póvodnému úzenuiému
rozbodnutiu výškovo mení umiestnenie šiestich rodinných domov, t.j. namiesto umiesmenia
šiestich rodinných domov typu - bungalov bude umiestnených šest‘ rodinných domov s dvomi
nadzemnými podlažiami.



Objektová skladba
SO W Pristupová komunikácia
SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu DN 80
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Dažďová kanalizácia
SO 05 Rozvody MN (rozšírenie NNK)
SO 06 Elektrické prípojky NN
SO 07 Rodinsé domy

________

SO 08 Vonkajšie osvetlenie
SO 09 Oplotenie

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa podl‘a 39 a 39a stavebného
zákona určujú tlete podmienkv:

SO 01 Prístupová komunikácia
Navrhovaná komunikácia sa bude napájať na jestvujúcu komunikáciu IlLtriedy na pozemku
parc.č. KN-C 772/2 (KN-E 87/50 fl v kú. Okoličné. Komunikácia je navrhovaná ako
dvojpruhová obojsmemá miestna obslužná komunikácia so šírkou spevnenej časti 6,0 m —

kategórie MOU 7.0/20, funkčná trieda C3. navrhovanej dlžky 67,25 rn, ukončená obratiskom
šírky 12.0 m. Povrchová úprava bude betónová dlažba. Odvodnenie je zabezpečené
základným priečnym a pozdlžnym sklonom vozovky. Na ľavej strane prístupovej
komunikácie bude umiestnené trativodné potrubie. Navrhovaná komunikácia bude
umiesrnená na pozemku parc.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné.

SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu DN 80
Pre danú lokalitu je navrhované rozširenie verejného vodovodu z dóvodu zásobovania
výstavby rodinných domov pitnou vodou. Napojenie je na eXismjúci verejný vodovod na
pozemku parc.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné a ukončené je nadzenmým hydrantom DN 80
na pozemku parc.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné.

SO 03 Kanalizačná prípojka
Pre odvedenie splaškových vód z danej lokality je navrhovaná kanalizačná prípojka, do ktorej
sú zaústené prípojky splaškovej kanalizácie DN 150 od jednotlivých stavebných parciel.
Navrhovaná pripojka bude napojenie na pozemku parc.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné
z existujúcej kanalizácie.

SO 04 l)ažďová kanalizácia
Navrhované potrubie dažďovej kanalizácie bude napojené na eXistujúce potrubie umiestnené
na pozemku parc.č. KN-C 943/8 v k.ú. Okoličné. Bude slúžiť na odvedenie vody z povrchu
navrhovanej komunikácie. Do kanalizácie bude napojené aj drenážrie potrubie osadené na
pozemkoch rodinných domov. Dažďové vody zo striech rodinných domov budú odvedené do
vsakovania na pozemkoch stavebnikov.

SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK) ‚

Napojenie pre danú lokalitu bude z eXismjůcej VRJS1 umiesmenej na eXismjúcom el. sUpe,
ktorá sa vymení za novů skriňu a odtiaľ sa zemnným káblom napoja istiace skrine (KN-C
943/33. 943/8 v k.ú. Okoličné).
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SO 06 Elektrické prípojky NN
Elektrické prípojky NN pre jednotlivé rodinné domy budú prevedené káblovým vedením.
Z novonavrhovanej PlUS sa káblami napoja elektromerové rozvádzače 6xRE a osadia sa na
hranici pozemkov (KN-C 943/8 v k.ů. Okoličné).

SO 07 Rodinné domy — 6x
Jedná sa o návrh šesť rodinných domov jedného typu, které budú nepodpivničené s dvomi
nadzemnými podlažiami. max. výšky 8,5 rn, prestrešené plochou sUechou a roEnerov 10,7 x
I 1.0 m. Súčasťou dispozičného riešenia prízemia rodinných domov bude garáž. Objekty budú
umiestneně v dvoch radoch, medzi kterými bude účelová komunikácia. Umiestnenie
rodinných domov je vo vzdialenosti 3.00 m od uličnej hranice pozemkov, s dodržaním
odstupových vzdialeností rodinných domov t.j. min. 7,00 m (KN-C 943/33, 943/34, 943/35,
943/37. 943/3 8. 943/39 v katastrálnom území Okoličné).

SO 08 Vonkajšie osvetlcnie
Vonkajšie osvetlenie bude napájané zjesmijúceho rozvodu verejného osvetlenia (KJ‘J-C
943/8, 943/33 v k.ú. Okoličné). Jednotlivé stožiare verejného osvetlenia, budú napájané
zaslučkovaným káblovým vedením. Celkovo sú navrhované 2ks osvetľovacích stožiarov
umiestnených na pozemku parc.č. KN-C 943/8 v k. ů. Okoličné.

SO 09 Oplotenie
Je navrhované oplotenie jednotlivých rodirmých domov, které bude z uličnej strany
pozostávať zo vstupnej bráničky a brány. Medzi jednotlivými rodinnými domami bude
oplotenie z murovaného sokla s poplastovaným pletivom výšky 1600-1900 mm. Z ulice ve
vnútri riešeného územia je navrhiiuté oplotenie z premacových tvárnic s oceľovou
priehľadnou výplňou výšky 1400-1600 mm.

Požiadavky vvpltvajúce zo stanovisk dotknutých orgánov a organizácií:
Dodržať rozsah stavebných prác podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, která móže
mať pivv na rozvoj územia a okoiité živorné prostredie nesmie byť vykonaná bez
predchádzaůceho posúdenia pds] ušným úradom.
Pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečit‘ vytýčenie všetkých inžinierskych
sieti nachádzajúcich sa v mieste navrhovanej stavby. Križovanie sjetí realizovať v zmysle
STN 76 6005.
o povolenie vodohospodárskej časti stavby a o povolenie na na]dadanie s vodami bude
potrebné požiadať orán štátnej vodne správy v súlade s 26 a 21 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách.

Vecná a časová koordinácia stavieb;
Pred vydaním stavebných povolení na rodinné domy musia byť povolené verejné inžinierske

siete a prístupové komunikácie.

Vyhradenie podrobnejších podkladov, alcbo projektovej dokumentácie:
Uvedené v jednotlivých stanoviskách dotknutých orgánov, organizácií a správcov sieti.

Ostatné požiadavky vyplývajúce ZO stanovísk dotknutých orgánov k Zmene úZemného
roZhodnutia:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o LP, úsek SSOPaK
a posudzovania vplyvov na LP vydal potvrdenie pod č. OU-LM-OSZP-2019/08159-002-
Pa, že projekt Nové Vitálišovce nesplňa kritéria podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.
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o posudzovani vplyvov na životné prostredie a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto
zákona.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vydalo stanovisko
k pripravovanému zámeru na pornohospodárskej póde v k.ú. Okoličné pod č. OU-LM-PLO
2019/006907-2/HRA a sůhlasi za dodržania podmienok:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o pofnohospodársku pódu, na ktorú boto vydané
toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zabuňnením pozemkov a
porastom samonáletu drevin.

- Po realizácii výstavby za účelom uspoňadania evidencie dmhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podľa 3 ods.2 zákona požiadaf o zmenu druhu poľnohospodárskeho
pozemku - záhrady na zastavané plochy a nádvoda, prfpadne na ostatnú plochu s
predložením porealizačného geometrického plánu, rozboďnutia o pddelení súpisného
čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia1 a tohoto stanoviska.
Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Okresné riaditel‘swo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo
vyjadrení pod Č. ORHZ-LMI-466-0O1/2019 s riešením protipožiamej bezpečnosti stavby
súhlasí bez pripomienok.

Ostatně požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov k pövodnému
územnému rozhodnutiu:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej
dopravy, poiemných komunikácii a verejných priestranstiev vo vyjadrení pod č.
MsLI/ŽPD-2019/01730-O2íMGa súhlasí s ydaním územného rozhodnutia pri dodržaní
nasledovných podmienok:

- Vo výkrese č. 03 Situácia je potrebné aktualizovať polohu uličného vpusw do
staničenia v km 0,01 961 podľa technickej správy. Je potrebné zjednotif v projektovej
dokumentácii priečny sklon vozovky na 2.00%.

- Požaduje po okrajoch vozovky vyvýšený cestný obrubník s minimálnym výškovým
odstupom 80 mm v zmysle platných technických noriem, okrem spevnených vjazdov
k nelmutel‘nostiam v šírke 3,50 m. Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor
životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a
verejných pňestranstiev nepožaduje urbanistickú štúdiu.

- Stavebný objekt vybudovaný podľa predloženého projektu „Nové Vitálišovce - SO 01
Pristupová komunikácia“ bude možné prevziať do správy mesta Liptovský Mikuláš
len pod podmienkou. že bude vybudovaná v súlade platnými technickými normami
(najmä s normou STN 73 6110) v minimálnej ňmkčnej tňede miestnej komunikácie
C3 a budú splnené nasledovné podmienky:

- Komunikácia bude doptnená o dobudované verejné osvetlenie, ktoré bude vyhotovené
podl‘a schválenej projektovej dokumentácie a skolaudované príslušným Spoločným
obecným úradom územného rozhodovasúa stavebného poriadku v Liptovskom
Mikuláši.

- Komunikácia bude doplnená zvislým dopravným značením, ktoré bude odsúNasené
Okresným riaditeFstvom Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Okresný
dopravný inšpektorát.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, vo vjadreni pod
Č. OU-LM-OSZP-ŠVS-201 8/9856-2/Li, z hľadiska vodohospodárskeho s realizáciou stavby
súhlasí za predpokladu dodržania podmienky:
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kanalizácie, do ktorého budú zaústené drenážne vody z pozemkov a vody
z povrchového odtoku z predmetnej lokality.

- Další stupeň projektovej dokumentácie požaduje predložiť ordnu štátnej vodzej
správy na posúdenie.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vo vyjadrení pod
Č. OU-LM-OSZP-201 8/009855-002-MA súhlasí za dodržania podmienok:

- S odpadmi. ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladaf v súlade s platnou
legislativou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou.

- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

- S komunálnymi odpadmi nakladať aj v súlade s platným VZN mesta Liptovský
Mikuláš.

- Odpady zo stavby je potrebné odovzdaf len oprávnenej osobe v zmysle „zákona
o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostnif ich zhodnotenie (zariadenie na zber,
mobilné zriadenia na zhodnocovanie bitúmenových zmesi) pred zneškodnením
(skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleníť priestor na dočasné
zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečif spósobom, ktorý nebude ohiozovaf
životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážat‘. Upozorňujeme 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 nakladaf.

Okresný úrad Lipwský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na ZP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/09854-002-Pa
konštatuje (nemá námietky):
Z pohíadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgás požaduje
dodržať podmienky:

- výstavba bude v súlade s územným plánom mesta Liptovský Mikuláš,
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať podľa zákona

o ochrane prírody a krajiny 47 a 48 zákona 543/2002 Z.z.,
- pri realizácii zemných prác dbat‘ na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov

na okolité prírodné prostredie,
- pri zemných prácach v blízkosti existujúcich stromov a krov postupovaf šetrným

spósobom s minimalizovaním poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového
systému,

- v pripade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do
pódy, vody a horninového prostredia,

- pri zemných prácach vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inványch druhov
rastlín do okolia,

- v prípade zavlečenia inváznych druhov rastlín pň zemných prácach do okolia vykoná
investor na vlastné náklady ich odstránenie,

- po ukončení zemných prác uviesf terén do upraveného stavu.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
a posudzovania vplyvov na ZP vydal powrdenie pod č. OU-LM-OSZP-2019/01704-002-Pa,
že projekt Nové Vitálišovce nesplňa kritéria podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a preto nepodlieha posudzovaiňu podFa tohto
zákona.



Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko
k projektovej dokumentácH k územnému konaniu pod č. OU-LM-PLO-2019/001725-2-SVA,
k realizácii stavby a k vydaniu rozhodnutia pre jej umiestnenie v záujmovom území. Tunajší
úrad nemá zásadné pripomienky pri dodržani zásad ochrany PP, a to prcdovšetkým odnímanie
PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch,
v odóvodnenom rozsahu a po zbere úrody. K ďalšiemu konaniu požiadať o stanovisko
k pripravovanému zámeru na trvalé odňatie.

Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo
vyjadrení pod č. ORHZ-LM-733-00I/20l8 s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby
súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad ( KPÚ ) Žilina, vydal záväzné stanovisko pod č. KPUZA
2018/139-2/754/FUR. v ktorom si uplatňuje požiadavky zhľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom:

- Termín výkopových prác súvisiacich w stavbou písomne ohlásíť nejmenej 5 dni
vopred Krajskému parniatkovému úradu luma, ktorý vykoná odborný dohľad stavby
formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

- Ak počas stavebných prác dójde k akémukoľvek archeologickému nálezu hrnomej
alebo nehrnotnej povahy, je nevyhnutné nález okamžite ohlásíť Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina, najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat‘
ho bez zmeny až do obhliadky hajským pamiatkoým úradom.

Regionálny úrad verejného zdravotnictva v záväznom stanovisku pod č. 2018/01728-
02/440-Ing. Vrabec súhlasí s návrhom žiadateľa.

Okresný úrad Liptovský‘ Mikuláš, odbor krIzového riadenia v záväznom stanovisku pod
Č. OU-LM-OKR-20 8/002597-006 nemá pňpomienky a súhlasí s vydaním územného
rozhodnutia.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1-
986/2017: súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej dokumentácie — bez
pripomienok.
V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
Toto stanovisko platí pre všetkv ďalšie stupne projektu a pre všetky d‘alšie konania v
riešenom území. Na jeho základe je možné vydat‘ úzenmé rozhodnutie, stavebné povolenie,
ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť
toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, orgaiiizáciám, ktoré budú na akcii
zainteresované.
Ak dójde k zmenám, alebo ak akcia nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia
stavebným úradom, je potrebné požiadať o nové závázné stanovisko.

Správa dest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení pod č. 2/2018/1141/tsú sa
vyjadrila ku realizácii oplotenia: Oplotenie od strany cesty bude z premacových tvárnic s
betónovým záldadom, výška optotenia bude 1600 - 1900 mm od terénu bez výplne. Oplotenie
bude osadené v min. vzdialenosti 2,5m od spevnenej krajnice vozovky.
Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámi stavebník zástupcovi SC ZSK - závod Liptov -

p. Vyšný, tel. 0918 370 176, ktorý po ukončeni prác prevezme stavebný úsek v súbehu s
cestou.
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Správa dest Žilinského samosprávneho kraja vo vyjadrení pod č. 2/2018tH09/tsú-611 sa
vyjadrila k územnému konaniu. SO 01 Prístupová komunikácia — súhlasí s napojením bez
pripomienok, SO 09 súhlasí s osadením bez pripomienok.
Dopravné značenie:

- Na ceste 111/2335 bude doplnené trvalé ZDZ, ato obojstranným vyznačením napojenia
na cestu 111/2335 zvislým dopravným značením podľa dokumentácie zmeny trvalého
dopravného značenia, odsúhlasenej OR PZ ODI Liptovský Mikuláš na náklady stavby,
PD trvalého dopravného mačenia na ceste 111/2335 bude predložená ku stavebnému
konaniu.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii vo
vyjadrení pod č. OU-LM-OCDPK-2018/010914-002 súhlasi s projektovou dokumentáciou za
splnenia podmienky:

V plnom rozsahu dodržať stanovisko SC ZSK Liptovský Mikuláš a ODI ORPZ
v Liptovskom Mikuláši.

Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. vo vyjadrení pod č. 601 1/2018/PŠ - s predloženým
projektorn súhlasí s týmito pripomienkami:

- Uzemím plánovanej IBV prechádzajú potrubia verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie s ochrannými pásmami v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m
od vonkajšieho půdorysného okraja potrubí na každů stranu. Stavebné objekty musia
byť umiestnené mimo týchto ochranných pásiem.

- Situácia so zakreslením inžinierskych sietí v správe LVS, a. s.. Upozorňuje, že
zakreslenie potrubí v situácii je orientačné. Trasy potrubí je potrebné vytýčit‘ na
základe predloženej objednávky (Ing. Danek, 0905 997 903 - vodovod; p. Vyšný,
0908 916 595 - kanalizácia).

- Pri návrhu inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo navrhovaného rozšírenia
verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., t. j. min. 1,5 m od
vonkajšieho půdorysného okraja potmbia na každú stranu. Ochranné pásmo je
potrebné dodržaf od všetkých ostatných sietí.

- Pri projektovaní ďalšieho stupňa navrhované riešenie rozšírenia verejného vodovodu
odsúhlasiť s pracovníkom (Ing. Danek).

- Napojenie kanalizačnej prípojky musí byť realizované pod lomovou šachtou č. 17.
V bode napojenia navrhovanej kanalizačnej prípojky musí byť osadená sútoková
šachta so spätnou klapkou, ako ochrana pred možným spätným prúdením odpadových
vůd. Kanalizačnú prípojku treba viesť tak, aby před bodom napojenia nevznikal lom.

- Dimenziu navrhovanej kanalizačnej prípojky je potrebné zjednotif vo všetkých
častiach projektovej dokumentácie.

- Zrážkové vody a vody z drenáže nesmú byť zaústené do kanalizácie, ktorú
prevádzkuje LVS. a.s.. Ku kontrole napojenia prizvať pracovníka (p. Vyšný).

- Navrhovaná elektrická prípojka podl‘a projektu križuje potrubia verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie a svojou časfou vedie v súbehu s týmito potrubiami. Križovanie
elektňckej prípojky s potrubiami realizovať v zmysle SIN.

- V prípade, že pri realizácii elektrickej prípojky dójde k poruchám na potmbiach, ktoré
prevádzkuje LVS a.s., bezodkladne nahlásiť na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916
579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.

- Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom elektrickej prípojky žiadame pňzvaf
zástupcov spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932 - vodovod; p. Vyšný).

- V zmysle platných právnych predpisov si vyhradzuje právo vstupu na pozemok s
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mechariizáciou pre opravu a údržbu vodovodného a kanalizačného potrubia.
Ďalší stupeň projektu stavby, v ktorom budú rešpektované pdpomienky a budů
vypracované časti: Rozšírenie verejného vodovodu“ a „Kanalizačná prípojka“
predpísaného rozsahu. predložiť k vyjadreniu.
Pred predložením ďalšieho stupňa PD k vyjadreniu, dohodnúť v zmluve (resp. v
zmluve o budúcej zmluve) medzi spoločnosfou LVS a.s. a investorom podrobnosti
prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu do vlastníctva alebo
prevádzky.

Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600047973 vo vyjadrení uvádza:
V predmetnej lokalite katastra stavby, resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzenmé
NN vzdušné vedenia a podpemé body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia
a trafostanica.
Od uvedených energetických zaňadení dodržať ochranné pásmo v miysle zákona
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa pdslušných nodem STN. (VN vzdušné
vedenie 22kV od hajného 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 I .meter) Pri realizácii výkopových prác, neporušif celistvost‘ uzemňovacej
sůstavy.
Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčit‘. Presnú trasu
podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke mvw.ssd.sk. link;
https:/ĺonline.sse.sklvtcIvytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD ako aj
pr1 prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať
všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanoveni príslušných technických nodem)
týkajúce sa bezpečnosti osöb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovani.
V pripade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadeniaje túto skutočnosť
póvodca povinný neodkladne oznámit‘ na tel. číslo 0800 159 000.
Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor
pdzvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby HZ na kontrolu zadadenia. čo
powrdia buď v Zápise o vytýčeni podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do
stavebného denníka.
V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržaf manipulačný pdestor min. 1
meter na každú stranu. V opačnom pdpade pd opravách a rekonštrukciách našich
zadadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
V danej lokalite sa móžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osób. Platnosť tohto
vyjadreniaje obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

SPP-Distribúcia a.s., pod č. TDJNS/0864/2018/Hy — súhlasí s vydaním úzenmého
rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania mých činností, je
stavebník povinný požiadat‘ SPP-D o presné vytýčenie exismjúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat‘ 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
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prevádzky a1alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zaňadení do vzdialenosti 100 rn,
stavebník je povinný zabezpečit‘ prístupnosť plynárenských zaňadeni počas realizácie
stavby z dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zaňadení, najrnä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok
opráv, rekonštrnkcie (obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovaf výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050
až po predchádzajúcom vytýčeni plynárenských zaňadení výhradne rnčne bez použitia
strojových mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bob odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
rnanipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzt‘ahuje vydané
povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatně inžinierske siete rnusia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat‘ také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku 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 potrnbia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadeni podat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (501), ktoráje oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a‘alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až
150 000.- €. poškodením plynárenského zariadenia móže dójsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa * 284 a 285, prípadne trestného činu
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa

286, alebo 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
podrnienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zaňadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn-(TPP) najrnä TPP 700 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zaňadení
a/alebo ich ochranných alalebo bezpečnostných pásiern,
stavebník je povinný pri súbehu a kňžovasií navrhovaných vedení s eXistujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zrnysle STN
73 6005 a TPP 906 01,
stavebník nesmie v ochrannorn pásme plynárenských zaňadení v zmysle *79 a *80
Zákona o energetike urniestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
apod..
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Doba platnosti rozhodnutia:
Toto rozbodnutie platí v zmysle 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnost‘, ak v tejto lehote bude podaiiá žiadost‘ o stavebné
povolenie.

K návrhu na zmenu územného rozhodnutia sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovaiuia
vplyvov na ZP vo vyjadrení zo dňa 11.07.2019, Ohesné riaditeľstvo hasičského a
záchramiého zboru v Liptovskom Mikwláši zo dňa 12.08.2019, Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, pozemkový a lesný odbor zo dňa 29.05.2019.

K póvodnému návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa vyjadrili:
Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy,
pozemných komunikácii a verejných priestranstiev zo dňa 28.01.2019, Mesto Liptovský
Mikuláš. mestský úrad, útvar hlavného architekta zo dňa 12.12.2018. Okresný úrad Liptovský
Mikuláš. odbor starostlivosti o ZR úsek SVS zo dňa 12.09.2018, Okresný úrad Liptovský
Mikuláš. Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva o dňa 14.09.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP,
úsek ŠSOPaK a posudzovania vplyvov na ZP vo vyjadreni ZO dňa 26.09.2018, Okresný úrad
Liptovský Miku‘áš. Odbor starostlivosti o ZP, úsek SSOPaK a posudzovania vplyvov na ZP
vo vyjadrení Zo dňa 12.02.2019, Okresné ňaditeľstvo hasičského a záchrasmého zboru v
Liptovskom Mikuláši zo dňa 01.10.2018, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový
a lesný odbor zo dňa 05.02.2019, Regionálny úrad verejného zdravotníctva zo dňa
09.10.2018, Alconet, s.r.o., zo dňa 23.10.2018, Liptovská vodárenská spoločnosť zo dňa
10.10.2018, Krajský pamiatkový úrad Zilina zo dňa 04.01.2018, Energotel zo dňa 18.10.2018,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krizového ňadenia, zo dňa 11.10.2018, Okresný úrad
Liptovský Mikuláš, odbor cesmej dopravy a pozemiiých komunikácii, zo dňa 15.10.2018,
Imafex spol. s.r.o., ZO dňa 23.10.2018, LiptovNet a.s., zo dňa 23.10.2018, Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov ZO dňa 16.10.2018, Správa ciest Zilinského
samosprávneho kraja, závod Liptov zo dňa 11.10.2018,02 Slovakia, s.r.o. zo dňa 12.10.2018,
Stredoslovenská distdbučná, zo dňa 06.11.2018, Slovák Telekom, a.s. zo dňa 12.02.2019,
SPP-D as., ZO dňa 05.1 1.2018, Ministerstvo obraiy SR, Agentúra správy majetku zo dňa
15.10.20 18.

Rozhodnutie o námietkach úěastníkov konania:
Neboli uplatnené.

Od ůvod nen je:
Stavebný úrad obdržal dňa 14.06.20 19 od navrhovateľa BOHDANIKÁ s.r.o., Vitálišovce

792, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpeni Ing. Miroslav Tňzna, Č. 523, 032 21 Bobrovec
návrh na začatie územného konania o nnene rozhodnutia o umiestnení stavby „Nové
Vitálišovce“, ktoré bob vydaié mestom Liptovský Mikuláš pod č. MsUJURaSP 2018/90973-

05/AMi, 2019/1514-05 zo dňa 19.03.2019 a nahrádza novým rozhodnutím o umiestnení

stavby „Nové Vitálišovce“, umiestnenej na pozemku parc.č. 104-C 943/8, 943/33, 943/34,

943/35, 943/37, 943/38, 943/39 v katastrálnom území Okoličné. Uvedeným dňom bob začaté
konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby.

Dňa 02.08.2019 stavebný úrad v zmysle 36 stavebného zákona, oznámil začatie
konania účastníkom konania a dotknutým orgáriom formou verejnej vyhlášky a naňadil
miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním, ktoré sa konalo dňa 05.09.2019. Súčasne
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oznámil účastnikom konania, kedy, a kde je možné nahliadať do podkladov rozhodnutia.
Upozornil ich, že svoje námietky a pripomienky móžu uplatníť najneskůr v stanovenej lehote,
inak sa na ne neprihliadne. Dalej ich upozornil na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvosWpňovom konaní
v určenej lehote. hod uplatnené mohli byť.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozbodnutia. Umiestnenie
stavby je v súlade s platným UPN mesta Liptovský Mikuláš. Podľa platného úzenmého plánu
mesta Liptovský Mikuláš, ktotý bol schválený uznesenim mestského zastupiteľswa Liptovský
Mikuláš Č. 115/2010 dňa 16.12.2010 ajeho závázná Čast‘ bola vyhlásená všeobecne záväným
naňadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2O1ONZN dňa 16.12.2010 s účinnosfou dňom
01.01.2011 v znení mien a doplnkov v urbanisückom bloku ‚obytié ůzemie s prevabou
rodinných domov“. Maximálna výška zástavby v predmetnom bloku sú 2 nadzemné podlažia
a index zastavanej plochy je maximátneje 30 %.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa

* 47 a 48 stavebného zákona.

Vlastníctvo a uživanie pozcmkov doložené:
- pozemku parc.Č. KN-C 943/8, 943/9, 943/10, 943/11 v k.ú. Okoličné výpisom z listu
vlastnictva Č. 1597 v k.ú. OkoliČné vo vlastníctve: BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04
Liptovský Mikuláš — Vitálišovce.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov Položka
59 písm. .. a“ ods. 2: 600,00 € bol uhradený na mestskom úrade Liptovský Mikuláš.

Poučen ie:
Podľa * 53 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolať. Odvolanie podľa 54 správneho zákona sa podáva v lehote 15 dni odo dňa
doruČenia rozhodnutia podanim na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom SpoloČného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, Ul.Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhoduje Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov Č.8556/33B, 01008 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmatel‘né správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Ján BI/háč, PhD.
primátor mesta iptovský Mikuláš

Príloha pre navrhovatel‘a:
Urafkká príloha simačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia.
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Doručuje sa
Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou
umiestňovanou stavbou. ako aj ostatným účastníkom konania v zmysle 34 zák. č. 50/1976
Zb. sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.

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

Na vedomie
— BOHDANIK s.r.o., Vitálišovce 792, 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav

Trizna, Č. 523, 032 21 Bobrovec
— Mestský úrad, útvar hlavného architekta, Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Mestský úrad, odbor CD, PK a VP, Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Regionálny úrad verejného zdravotnictva, ul. Stúrova 36, 031 80 Lipt. Mikuláš — Staré

Mesto
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01

Lipt. Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, Vrbická 1993, 031

01 Lipt. Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SVS, Vrbická 1993, 031 01

Lipt. Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
- Okresné riaditerstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/19W, 031 01

Lpi. Mikuláš — Staré Mesto
Okresný úrad, odbor krizového riadenia. Liptovský Mikuláš. Nám. Osloboditeľov 1. 031
41 Liptovský Mikuláš—Staré Mesto

— Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.. Revolučná 595, 031 80 Lipt. Mikuláš — Liptovská
Ondrašová

— Stredoslovenská energetika — distňbúcia a.s. . Zilina, 01047 Zilina
— Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Banská Bystrica
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19,01001 Zilina
— Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
— SPP-D, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
— Alconet, s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám.

osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— SC ŽSK, závod Liptov — stredisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráfiami 4, 031 01 Liptovský

Mjkuláš — Staré Mesto

a 111 2019
Vyvesené na úradnej tabuli dňa Zvesené dňw ?.?..1i..2nJg
Oznámené na web. stráiike na CUET dňa

0111 2019
MESTO LIJsKý MIKULÁŠ
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